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Benlik saygısı, kişinin kendine ilişkin değerine yönelik öznel değerlendirmeleridir. Benlik saygısının ergen gelişiminde önemli bir faktör olduğu 
yaygın olarak kabul edilmektedir ve ergenlikte iyi oluşla önemli bağlantıları olduğu öne sürülmüştür. Benlik saygısında cinsiyet faktörü birçok 
çalışmada yer bulmuştur. Ergenlik dönemindeki kız çocuklarında odaklandığımız benlik saygısı yordayıcıları olarak cinsiyet rolleri ve stereotipleri, 
beden imgesi, ebeveynlik stili ve kültürel normlar öne çıkmaktadır. Bu derleme makalesindeki amaç, ergenlik dönemindeki kız çocukların 
benlik saygısı gelişiminde etkili yordayıcılarla birlikte kültürle ilişkili farklılıklarına yönelik bulguları tartışmaktır. Sonuç olarak cinsiyet rolleri, 
ebeveynlik stilleri ve beden imgesine yönelik algıların kültürel bağlamda değişiklik göstererek ergenlik dönemindeki kız çocuklarında benlik 
saygısı gelişiminde farklı etkiler oluşturduğu belirlenmiştir. 

Anahtar sözcükler: Ergenlik, benlik saygısı, kadın, cinsiyet rolleri, kültürel norm

Self-esteem is individuals’ subjective appraisals about their self-worth. It is widely accepted that self-esteem is an important factor in adolescent 
development and has been suggested to have important links with adolescent well-being. The gender factor in self-esteem has been included in 
many studies. Gender roles and stereotypes, body image, parental style, and cultural norms become prominent as the self-esteem predictors we 
focus on in the female gender. The purpose of this review article is to discuss the findings on culture-related differences with effective predictors 
of adolescent women’s self-esteem development. As a result, it has been determined that perceptions of gender roles, parental styles, and body 
image have changed in the cultural context, and have different effects on the development of self-esteem in female adolescents.
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Self-Esteem in Female Adolescents and Relationships of Its Predictors with Culture

Giriş

Benlik saygısı, kişilerin değerlerine ilişkin öznel değerlendirmeleri 
olarak tanımlanmaktadır. Kendi becerilerinin ne olduğunun 
farkında olan insanlar yüksek benlik saygısına sahiptir. Bu 
kişilerin benliklerine dair pozitif görüşleri vardır. Kendilerine 
uygun bir amaç koyma noktasında başarılıdırlar, dışarıdan 
aldıkları olumlu veya olumsuz geri bildirimler ile benliklerini 
güçlendirir ve zorlu durumlara karşı uygun başa çıkma stratejileri 
geliştirirler (Taylor ve ark. 2003). Son yıllarda yapılan araştırma 
sonuçları da ruh sağlığı açısından benlik saygısının koruyucu bir 
faktör olduğunu göstermiştir (Egan ve Perry 2001, Corning 2002, 
Carver ve ark. 2003, Biro ve ark. 2006, Riquelme ve ark. 2008, 
Moksnes ve ark. 2010, Mäkinen ve ark. 2012, Steiger ve ark. 

2014, Agam ve ark. 2015, Perez-Gramaje ve ark. 2020, Martínez 
ve ark. 2021). Bu noktada, benlik saygısını etkileyen faktörlerin 
belirlenmesinde cinsiyeti ve içinde bulunulan gelişim dönemini 
göz önünde bulundurmak önemlidir.

Yaşam doyumunu her dönem etkileyebilen benlik saygısı, ergenlik 
döneminde de bireylerin zorluklarla nasıl yüzleştiklerinin ve başa 
çıktıklarının bir göstergesi olarak rol oynamaktadır (Moksnes ve 
Espnes 2013). Ergenlik dönemi, biyolojik, psikolojik, sosyal ve 
bilişsel değişimlerin görüldüğü bir süreç (Khanlou 2004) olması 
sebebiyle açıkça farklı ve değişimle ilişkili dinamik bir dönemdir 
(Khanlou 2004, Birkeland ve ark. 2012, Moksnes ve Espnes 
2013). Bu açıdan benlik saygısının koruyucu bir faktör olduğu 
(Egan ve Perry 2001, Corning 2002, Carver ve ark. 2003, Biro 
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ve ark. 2006, Moksnes ve Espnes 2013, Agam ve ark. 2015) göz 
önüne alındığında, ergenlikte deneyimlenen olumsuz durumlarla 
başa çıkmadaki ilişkisi dikkat çeker. Örneğin, ergenlik döneminde 
düşük benlik saygısı, anksiyete ve depresyon belirtileri ile 
ilişkiliyken (Steiger ve ark. 2014), yüksek düzeyde bir benlik 
saygısının olumsuz yaşam durumları ile başa çıkma kaynağı olarak 
rol üstlenebileceği ve ruh sağlığı açısından koruyucu bir faktör 
olabileceği belirtilmektedir (Moksnes ve Espnes 2013). Ayrıca 
benlik saygısı yüksek kişilerin can sıkıcı olaylarla pozitif baş etme 
ve daha iyi uyum sağlama becerisi gösterdiği de belirtilmektedir 
(Orth ve ark. 2009). Türkiye’de ergenler üzerinde benlik saygısına 
bakıldığı bir çalışmada ise yüksek benlik saygısı seviyesinin düşük 
sosyal kaygıyla negatif yönde bir ilişki gösterdiği bulunmuştur 
(Eriş ve İkiz 2013). Türkiye’de yürütülen diğer bir çalışmadaysa, 
depresyon ve anksiyete semptomlarının düşük benlik saygısı 
seviyesi ve sosyal görünüşe ilişkin kaygıyla anlamlı bir ilişki 
gösterdiği bulunmuştur (Özcan ve ark. 2013).

Benlik saygısında cinsiyet farklılığına bakılan birçok çalışma 
mevcuttur. Amerika ve Avrupa odaklı yapılmış çalışmalarda 
ağırlıklı görüş, kadınların benlik saygısının erkeklere göre 
daha düşük olma eğiliminde olduğu yönündedir. Ayrıca hem 
kadın hem de erkek cinsiyetinde benlik saygısının ergenlikten 
yetişkinliğe geçiş sonrası yıllar boyunca arttığı yönünde bulgular 
görülür (Quatman ve Watson 2001, Moksnes ve ark. 2010, 
Wagner ve ark. 2013, Bleidorn ve ark. 2016, Queiroz ve ark. 
2020). Bununla birlikte, benlik saygısında cinsiyetin belirgin 
bir farklılık oluşturmadığını öne süren sınırlı sayıda çalışma da 
bulunmaktadır (Erol ve Orth 2011). Örneğin; Türkiye’de yapılan, 
ergenlerde sosyal kaygı ve benlik saygısındaki ilişkiye bakıldığı 
bir çalışmada, cinsiyet farklılığına rastlanılmamıştır (Eriş ve İkiz 
2013).

Kültürel farklılıkların benlik saygısı gelişiminde etkilerinin 
olması ise beklenen bir durumdur. Ancak erkek ve kadın 
cinsiyetin benlik saygısının yaşam boyu gelişimini kültürel 
farklılıklardan bağımsız olarak değerlendiren oldukça geniş bir 
literatürün olduğu da belirtilmektedir (Bleidorn ve ark. 2016). 
Öte yandan, kültürlerarası ve boylamsal diğer çalışmalar benlik 
saygısı ve yordayıcılarının farklı kültürlerde cinsiyete veya yaşa 
bağlı değişiklikler gösterdiğini belirtmektedir (Wang ve Ollendick 
2001, Eskin 2003, Farruggia ve ark. 2004, Clay ve ark. 2005, 
Greene ve Way 2005, Leary 2005, Schmitt ve Allik 2005, Chavous 
ve ark. 2008, Bachman ve ark. 2011, Becker ve ark. 2012, 
Moksnes ve Espnes 2013, Gebauer ve ark. 2015, Bleidorn ve ark. 
2016, Errasti ve ark. 2018). Bu bağlamda, kültürel farklılıkların 
benlik saygısı gelişiminde kültüre özgü bir seyir göstermekte, 
her kültürün toplumsal cinsiyet algıları ve değer yargıları farklı 
oranlarda benlik saygısı üzerinde etkili olduğu belirtilebilir. Bu 
görüşü destekleyecek şekilde, Wagner ve arkadaşları (2013), 
benlik saygısı gelişiminin cinsiyete özgü yönlendiricilerine 
odaklanılması gerektiğini belirtmektedirler. 

Bu yazıda, ergenlik dönemindeki kız çocuklarının benlik saygısı 
gelişiminde etkili yordayıcılarla birlikte, kültürel farklılıklarla 
da ilişkisinin tartışılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, ergenlik 
dönemindeki kız çocuklarında benlik saygısına odaklanan 

kültürlerarası, boylamsal ve enlemesine araştırmaların bulguları 
gözden geçirilmiştir. Ergenlik dönemindeki kız çocukların 
benlik saygısı gelişiminde kültürel bağlamda farklılık gösteren 
4 farklı yordayıcıya odaklanılmıştır. Bunlar: cinsiyet rolleri 
ve stereotipleri, beden imgesi, ebeveynlik stilleri ve kültürel 
normlara uyumdur. 

Cinsiyet Rolleri ve Stereotipleri

Eylemlilik ve İlişkiselliğin Cinsiyet Rollerine Bağlı 
Farklılıkları ve Benlik Saygısı ile İlişkisi
Agam ve arkadaşları (2015) cinsiyet rollerinin ve bunların 
yönlendirdiği benlik saygısının farklı sosyal durumlarda 
ergenlerin kendilerini nasıl konumlandıracaklarına ilişkin bir 
etkisi olduğundan söz etmiştir. Kadınların ergenlik çağına 
girmesiyle gerçekleşen fiziksel değişimler, erkeklere nazaran 
daha görünür olmakta ve toplumun yetişkinliğe giren kadınların 
beden imajına ya da cinsiyet rollerine yönelik beklentileri 
erkeklere göre kültürel olarak farklılık göstermektedir (Kling ve 
ark. 1999, Clay ve ark. 2005, Oyserman ve Lee 2008, Mäkinen ve 
ark. 2012). Bu doğrultuda, kadın cinsiyet rollerinin yetişkinliğe 
geçiş basamağı olan ergenlikte daha görünürlük kazandığı 
belirtilmektedir (Quatman ve Watson 2001, Carver ve ark. 2003, 
Clay ve ark. 2005, Agam ve ark. 2015, Aoyagi ve ark. 2018). Bu 
nedenle, kültürel olarak farklılık gösterebilecek cinsiyet rollerinin 
ergenlik dönemindeki kız çocukların benlik saygısı gelişimindeki 
rolüne göz atmak önemlidir.

Benlik saygısı gelişiminde cinsiyet farklılığına işaret eden 
çalışmaların bulguları, ergenlik dönemindeki kızların erkeklere 
göre daha düşük benlik saygısı düzeyine sahip oldukları 
yönündedir. Ancak artan kültürlerarası ve boylamsal çalışmalar 
bu farklılığın daha az olduğunu belirtirken (Kling ve ark. 1999, 
Wagner ve ark. 2013, Queiroz ve ark. 2020), herhangi bir 
cinsiyet farklılığının bulunmadığı çalışma sonuçları da vardır 
(Gentile ve ark. 2009, Erol ve Ruth 2011). Örneğin: Wojciszke 
ve arkadaşları (2011) girişkenlik, hedef ve öz yeterlilik odaklı 
içeriği ifade eden eylemlilik (agency) bilgisinin (Gebauer ve 
ark. 2013), ilişkiselliği ve sosyal işleyişi ifade eden ilişkisellikle 
ilgili (communal) bilgiye göre benlik saygısına daha çok yön 
vereceğini belirtmişlerdir. Ancak farklı kültürlerde cinsiyet 
rolleri açısından farklılıklar göstermesi beklenen eylemlilik ve 
toplumsallık bilgisinin benlik saygısı gelişiminde cinsiyet temelli 
bir fark oluşturmadığını da ifade etmektedirler (Wojciszke ve 
ark. 2011). Çalışmada, komünal niteliğin ilişkisellik, faydalılık 
ve cömertlik içermesi ve bu bilginin kadın cinsiyetine ilişkin 
stereotiplere kaynaklık ettiği kültürlerde, eylemliliğin erkeklerde 
daha yüksek bir benlik saygısına yön vereceği öngörülmüştür 
(Wojciszke ve ark. 2011). Öte yandan eylemliliğin, benlik saygısı 
gelişimine etkisi konusunda cinsiyetler arasında bir farklılık 
göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır (Wojciszke ve ark. 2011). 
Bu sonuca paralel olarak, Gentile ve arkadaşlarının (2009) 
yaptığı bir çalışmada, eylemlilik (agency) ve komünal alanlarda 
benlik saygısında cinsiyet farklılığı bulunamamıştır. Öte yandan, 
Gebauer ve arkadaşlarının (2013) yaptıkları bir araştırmada bir 
arada olma (communion) niteliğinin benlik saygısına olan etkisi 
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en çok kadınlarda görülmüştür. Korlat ve arkadaşlarının (2021) 
ergenler üzerine yaptığı bir çalışmada ise, kızlar kendilerini 
tanımlamada komünal sözcükleri erkek akranlarına göre daha 
çok kullanmışlardır. 

Sosyal çevre tarafından kabulün artması, her iki cinsiyet için 
benlik saygısı gelişiminde etkili olduğu belirtilir (Leary 2005). 
Ancak cinsiyetçi roller, erkeklerde sosyal kabulün kadınlara göre 
girişkenlik, hedef ve öz yeterlilik odaklı eylemliliği gerektirmesi; 
eylemliliğin erkeklerde benlik saygısı gelişiminde daha güçlü bir 
etken olmasına neden olabileceğini de göstermektedir (Gebauer 
ve ark. 2013, Gebauer ve ark. 2015).

Toplumun Cinsiyet Rol Baskısı 
Toplumsal cinsiyet rolleri ile ilişkili toplumsal baskının da 
benlik saygısı gelişiminde etkili olabileceği öngörülebilir. Bu 
yönde yapılan çalışmalar, toplumdaki cinsiyet rolleriyle ilgili 
beklentilerin benlik saygısına yönelik etkisinin negatif yönde 
olduğuna işaret eder (Kling ve ark. 1999, Egan ve Perry 2001, 
Carver ve ark. 2003, Tobin ve ark. 2010, Wilson ve Leaper 2015, 
Aoyagi ve ark. 2018). Örneğin: Aoyagi ve arkadaşları (2018), 
aile ve akranlardan gelen cinsiyet kimlik baskısı ve ergenlik 
dönemindeki benlik saygısı arasında negatif bir ilişki bulmuştur. 
Buna göre, cinsiyet kimliğine ve rollerine uyumlu bir şekilde 
davranma yönünde ailelerden ya da akranlardan hissedilen 
baskı, ergenlerin benlik saygılarını olumsuz etkilemiştir (Aoyagi 
ve ark. 2018). Cinsiyet kimliğine yönelik yönlendirmelerin 
ya da cinsiyet rollerine uymaya ilişkin hissedilen baskıların 
benlik saygısıyla negatif bir şekilde ilişkilendirildiği diğer bir 
çalışmada da görülmüştür (Wilson ve Leaper 2015). Bu sonuçlar, 
kişilerin toplumun cinsiyet rollerine yönelik beklentileri ya da 
normlarına uygun olmanın yüksek benlik saygısı gelişimine 
kaynaklık edeceğini öngören çalışma sonuçları (Gebauer ve ark. 
2013, Becker ve ark. 2014, Gebauer ve ark. 2015) ile paralellik 
göstermemektedir. 

Toplumsal cinsiyet rollerinin yarattığı baskıdan kaynaklı benlik 
saygısı üzerindeki olumsuz etki, cinsiyetler açısından farklılık 
oluşturmakta mıdır? Bu soruya bir açıklama olarak Harter (1998), 
kız çocuklarının ilişkiselliğe, kişilerarası bağlılığa ve sosyal geri 
bildirime daha hassasiyetli olma yönünde yetiştirildiklerini ve 
bunun da onları hissettikleri baskıya karşı daha savunmasız hale 
getirdiğini belirtmiştir. Tobin ve arkadaşları (2010) yaptıkları 
bir çalışmada, hissedilen baskının benlik saygısıyla olan negatif 
etkileşiminin sadece ergenlikteki kız çocuklarında görüldüğünü 
belirtmişlerdir. Buna paralel bazı araştırmalarda, cinsiyet 
rollerinden kaynaklanan ve hissedilen cinsiyet kimliği baskısının 
olumsuz etkilerinin ergenlik dönemindeki kız çocuklarında daha 
yüksek görüldüğü belirtilmiştir (Egan ve Perry 2001, Carver ve 
ark. 2003). Ancak bazı çalışmalar bu farklılığı göstermemektedir. 
Aoyagi ve arkadaşları (2018) cinsiyet rollerine dayalı hissedilen 
baskı ve benlik saygısı arasındaki ilişkide cinsiyet farklılığı 
bulamamıştır. Diğer bir çalışmada, girişkenlik (assertiveness) 
seviyesindeki cinsiyet farklılığına Türk ve İsveçli ergenlik 
çağındaki öğrenciler üzerinden bakılmıştır (Eskin 2003). 
Türkiye’de cinsiyet stereotipilerinin daha hakim olduğundan 
girişkenlik seviyesindeki cinsiyet farklılığının İsveçli akranlarına 

göre Türk öğrencilerinde daha fazla olacağı yönündeki varsayım, 
araştırmanın bulgularıyla tutarlı çıkmamıştır (Eskin 2003). Buna 
göre, ergenlik dönemindeki Türk kız çocukları, toplumsal cinsiyet 
rollerinin önemli ölçüde değiştiği bir toplumdaki akranları gibi 
kendilerini erkek akranları kadar girişken (assertive) olarak 
tanımlamışlardır (Eskin 2003). Toplumsal cinsiyet algısındaki 
cinsiyet farklılığına bakıldığı Türkiye’den bir çalışmada, 
ergenlik dönemindeki kız öğrencilerin erkek akranlarına göre 
toplumsal cinsiyet rollerine yönelik daha eşitlikçi tutumlarının 
olduğu görülmüştür (Esen ve ark. 2018). Bu durumda, ergenlik 
dönemindeki kız çocuklarınının, yaşamlarını kısıtlayabilecek 
cinsiyet stereotipilerinin bulunduğu toplum yapısında daha 
eşitlikçi alan yaratma yönünde esneklik gösterdiği belirtilebilir. 
Bu araştırmalardaki farklı bulgular, davranışı etkilemede birlikte 
rol alan çeşitli bağlamların ve kimliklerin farklı yönleri olacağını 
göstermektedir. Bununla birlikte Carver ve arkadaşları (2003), 
var olan farklı araştırma bulgularına rağmen, yaptıkları önceki 
literatür incelemelerine ve sonuçlarına dayanarak cinsiyet 
rollerine ilişkin uyum baskısının özellikle kız çocukları için daha 
zararlı olduğunu varsaymaktadırlar. Kling ve arkadaşları (1999) 
cinsiyet rollerinin ve kalıp yargıların ergenlik dönemindeki kız 
çocukların benlik saygısı gelişimine olumsuz etkilerinin olacağını 
belirtmişlerdir. Örneğin: İranlı kadınların özgüven seviyelerini 
ölçen bir araştırmada, geleneksel cinsiyet rollerinden farklılaşmış 
(maskülen ve androjen) rolleri barındıran kadın katılımcıların, 
feminen rollere sahip olanlara göre daha düşük özgüven 
seviyesine sahip olduğu görülmüştür (Jahanbakhsh ve ark. 2015). 
Bu sonuçlar, bulunulan kültürün toplumsal cinsiyet rolleri ile 
uyumsuzluk yaşayan kadınlarda, uyum sağlayan kadınlara göre 
benlik saygısının daha olumsuz etkilendiğini göstermektedir. 
Öte yandan Türkiye’de yapılan bir çalışmada, androjen cinsiyet 
rollerine sahip ergenlik dönemindeki bireylerin kendilerine 
yönelik daha olumlu bir benlik imajı sergiledikleri görülmüştür 
(Cenkseven 2002). Bu durumda, içinde yaşanılan toplumun 
cinsiyet rolleriyle ilişkili farklı bağlamlarının olduğu belirtilebilir.

Benlik Saygısı Alt Boyutlarında Cinsiyet Farklılıkları
Cinsiyet farklılıklarının benlik saygısı gelişimine etkisi konusunda 
yapılan değerlendirmede benlik saygısı alt alanlarındaki 
cinsiyet farklılıkları da göz önünde bulundurulmalıdır. Ergenlik 
dönemindeki kız çocuklarının, benlik saygısının farklı alanlarında 
erkek akranlarına göre düşük benlik saygısı seviyesine sahip 
oldukları görülmüştür (Quatman ve Watson 2001, Agam ve ark. 
2015). Quatman ve Watson’un (2001) yaptığı bir araştırmada, 
kişisel güvenlik, ebeveynlerle ve aile içindeki yaşam, akran 
arasındaki popülerlik, akademik yeterlilik, çekicilik, kişisel uzluk 
(hakimiyet), psikolojik geçirgenlik/tepkisellik, atletik yeterlilik 
gibi benlik saygısının 8 alanındaki cinsiyet farklılıklarına 
odaklanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, ergenlik 
dönemindeki kız çocukların, benlik saygısının 8 farklı alanından 
sadece akademik yeterliliğin titizlik alt boyutunda erkeklerden 
daha yüksek benlik saygısı seviyesine sahip oldukları görülmüştür 
(Quatman ve Watson 2001). Psikolojik Geçirgenlik Bileşiği 
Ölçeğinde yapılan düşük skorun iyi ayarlamayı (adjustment) 
işaret ettiği psikolojik tepkisellik boyutunda ise kız çocukları, 
erkek akranlarına göre daha fazla psikosomatik semptomlar 
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göstermişlerdir (Quatman ve Watson 2001). Bu sonuç, içsel 
ve dışsal baskılara karşı başa çıkma yönünde kendini olumlu 
algılamanın ergenlikteki kızlarda erkek akranlarına göre daha 
görünür olduğunu bulan (Cenkseven 2002) çalışmayla paralellik 
göstermez. Quatman ve Watson’ın (2001) bu çalışmasında, 
ergenlikteki kız çocuklarının erkek cinsiyeti stereotipilerine 
paralel görülen benlik saygısı alanlarında erkek akranlarına göre 
düşük skor yaptıkları görülür. Bu sonuç, ergenlik dönemindeki kız 
çocuklarının, geleneksel kadın cinsiyet rollerine uyumlu benlik 
saygısı alanlarında erkeklere göre yüksek puan aldığını gösteren 
çalışmalarla paraleldir (Eskin 2003, Moksnes ve ark. 2010).

Hoffman ve arkdaşlarının (2004) yaptıkları bir çalışmada; 
yetkinliğe ilişkin derecelendirmelerin, cinsiyet rolleri ve 
sorunları içselleştirmedeki ilişkiye aracılık ettiği bulunmuştur. 
Sorunları içselleştirme belirtilerinin öngörücüsü olarak 
cinsiyet rolleri hesaba katıldığında, küresel benlik saygısının ve 
algılanan öz çekiciliğin rolü olduğu görülmüştür. Araştırmanın 
bulgularında, sorunların içselleştirilmesi, ergenlik dönemindeki 
kız çocuklarında daha yüksek olduğu ve erkek akranlarına göre 
düşük seviyede benlik saygısına sahip oldukları görülmüştür 
(Hoffman ve ark. 2004). Bu sonuçlar Kling’in (1999) cinsiyet 
rollerinin kızlardaki düşük benlik saygısında bir yordayıcı 
olabileceği görüşüne paraleldir. Bu noktada, sosyal olarak 
yapılandırılan cinsiyet stereotiplerinin ve rollerinin bireyin 
kendisini algılamasıyla bir ilişki kurduğu söylenebilir. Öte yandan 
erkeklere dair tipik özelliklerin hem kadınların hem de erkeklerin 
benlik saygılarıyla pozitif bir şekilde ilişkilendirildiği çalışmalar 
da bulunmaktadır (Wojciszke ve ark. 2011, Gebauer ve ark. 
2013). Bu sonuçlardan yola çıkılarak cinsiyet rollerine uyumun, 
toplumsal cinsiyet rol baskısının ve eylemlilik ve ilişkisellik 
davranışının yaşanılan kültüre bağlı olarak değişik oranlarda ve 
cinsiyetler arasında farklı düzeylerde benlik saygısı gelişimini 
etkilediği söylenebilir.  

Beden İmgesi

Ergenlik, fiziksel değişimlerin görüldüğü ve bununla birlikte 
benlik saygısında da farklılıkların görüldüğü bir dönemdir (Clay ve 
ark. 2005, Richardson ve ark. 2009, Richardson ve Paxton 2010, 
Mäkinen ve ark. 2012, Agam ve ark. 2015). Ergenlik dönemine 
giren bireyler yaşadıkları fiziksel değişiklikler doğrultusunda 
bedenleriyle ilgili yeni imgelere sahip olmaya başlarlar (Santrock 
2019). Bu doğrultuda ergenlik çağına giren bireylerin kendilerine 
dair inançlarını oluşturan beden imgesi ve benlik saygısı 
kavramları birbiriyle yakından ilgilidir (Clay ve ark. 2005). Bu 
noktada, beden imgesi kavramı ergenlik çağındaki bireyin benlik 
saygısının arka planını oluşturur (Birkeland ve ark. 2012). 

Ergenlerin bedenlerini algılayış biçimlerinde cinsiyet farklılıkları 
görülebilir. Ergenlik dönemindeki kız çocukları, içinde yetiştikleri 
toplumun kadın beden imgesine yönelik tutumları içselleştirdiği 
çeşitli araştırmalarda belirtilmiştir (Clay ve ark. 2005, Becker 
ve ark. 2012, Gebauer ve ark. 2015). Bu sebeple, bu dönemde 
benlik saygısı gelişiminin ergenlik dönemindeki kız çocuklarının 
deneyimlediği fizyolojik değişimlerden etkilenmesi göz ardı 
edilemez. Örneğin, Türkiye’de ergenlik dönemindeki öğrenciler 

üzerinde yapılan bir araştırmada, bu dönemde meydana gelen 
fiziksel değişimlere ilişkin endişelerin ergenlik dönemindeki 
kız öğrenciler tarafından daha sıklıkla belirtildiği görülmüştür 
(Öngen 2002). Benlik saygısı ve cinsiyet farklılıklarına değinen 
bir araştırmanın sonucuna göre; kız ve erkek çocukları ergenlik 
dönemine geçtiklerinde benlik saygılarının düştüğü görülmüştür. 
Özellikle ergenliğin ilk yıllarında ergenlik dönemindeki kız 
çocuklarının benlik saygısının düşme eğiliminde olduğu 
belirtilmektedir (Robin ve ark. 2002). Makinen ve arkadaşlarının 
(2012) Finlandiya’da yaptığı araştırmada ise kız ve erkek 
ergenlerde beden kütlesi, benlik saygısı ve yeme alışkanlıklarının 
erken ergenlik döneminden orta ergenlik dönemine geçiş 
sürecinde beden tatminsizliği ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. 
Bu bulgularla paralel olan bir araştırmada ergenlik dönemindeki 
kız çocuklarında vücut şeklinin algılanmasındaki bozukluk, 
genç yaşla ilişkilendirilmiştir (Latha ve ark. 2006). Bu sebeple, 
kadınların benlik saygılarının özellikle ergenliğin ilk yıllarındaki 
düşüş nedenini saptamak oldukça önemlidir. 

Kişinin vücudunun çarpık algılanması, aynı zamanda benlik 
saygısındaki bozukluğun da belirleyicisidir (Gardner ve ark. 
1999). Bu bulgular, olumsuz bir beden imajı, düşük benlik 
saygısı ile ilgili olduğu görüşünü (Guinn ve ark. 1997) destekler. 
Birçok araştırmanın sonucuna göre de ergenlik dönemindeki 
kız çocuklarının, erkek ergenlere oranla bedenlerinden daha az 
memnun olduğu ortaya çıkmıştır (Rosenblum ve Lewis 1999, Jones 
2004, Presnell, ve ark. 2004, Makinen 2012). Örneğin: Türkiye’de 
yapılan bir araştırmada, lise dönemindeki kız öğrencilerin beden 
görüntüsüne yönelik duyduğu memnuniyetsizliğin, düşük benlik 
saygısı seviyesiyle pozitif yönde bir ilişki gösterdiği bulunmuştur 
(Oktan ve Şahin 2010). Bu çalışmanın bulgularını destekleyen 
Türkiye’de yapılan diğer bir çalışmada, olumlu beden imajının 
yüksek bir benlik saygısı seviyesini takip ettiği görülmüştür 
(Eriş ve İkiz 2013). Bu doğrultuda yapılan araştırmalarda, 
ergenlikteki kız çocukların negatif yönlü beden imajına sahip 
olabilecekleri sonucuna varılmış (Harter 1998, Santrock 2011) 
ve erkeklere oranla daha yüksek beden memnuniyetsizliği 
bildirdikleri belirtilmiştir (Sujoldzić ve Lucia 2007). Ergenlikteki 
kızlar için, erkeklere kıyasla, algılanan vücut ölçüleri ile ideal 
vücut ölçüleri arasındaki tutarsızlık daha fazladır (Gardner ve 
ark. 1999). Ergenlik dönemindeki kız çocuklarının kendilerini 
erkek akranlarına kıyasla daha kilolu olarak algılama eğiliminde 
olduğu Türk, Çinli, Bahreynli ve Koreli ergenler üzerinde yapılan 
araştırmaların bulgularıyla da desteklenmiştir (Kim ve Kim 
2003, Xie ve ark. 2003, Özmen ve ark. 2007). Bunu destekleyecek 
bir açıklama olarak fiziksel görünümün, erkekler ve kızlar için 
anlam ve önem bakımından farklılık gösterdiği, beden ağırlığı ve 
görüntüsü ile ilgili endişelerin de farklı olduğu bulgusu (Gardner 
ve ark. 1999) verilebilir. Bu bulgulara bakılarak kız çocuklarının 
beden imgeleri ile ilgili kaygılarının ergenliğin ilk dönemlerinde 
erkeklere göre daha yüksek düzeyde olduğu ve bunun benlik 
saygısı gelişiminde erkeklere göre daha güçlü etkileri olduğu 
belirtilebilir. Buna açıklama olarak, ergenlikle birlikte ortaya 
çıkan büyüme atağında meydana gelen vücut yağındaki artışın, 
ergenlik dönemindeki kız çocuklarında kilo kaygısına ve beden 
görüntüsü tatminsizliğine yatkın hale getirmesi verilebilir (Latha 
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ve ark. 2006).

Kültürel etkiye bakıldığında, ergenlik dönemindeki kız 
çocuklarının fiziksel görünümlerine dair yüksek düzeydeki 
kültürel baskının benlik saygısını olumsuz yönde etkileyeceğini 
belirten araştırma bulguları mevcuttur (Brumberg 1997, Kling 
ve ark. 1999). Gelişmiş ve tüketici toplumlarda yetişen ergenlik 
dönemindeki kız çocuklarının beden görüntüsü ve benlik saygısı 
arasındaki ilişkinin daha bozuk olduğu bulunmuştur (Clay ve 
ark. 2005). Türkiye’de yapılan başka bir çalışmada ise sosyal 
görünüşe ilişkin yüksek kaygıda ekonomik dezavantajın bir etken 
olduğu bulunmuştur (Özcan ve ark. 2013). Bu durumda, sosyo-
ekonomik koşulların beden görünüşüne etkisine dair kültürel 
dayandırmaların farklılık gösterdiği söylenebilir. 

Irkın ergenlik dönemindeki benlik saygısında önemli 
değişkenlerden biri olarak alındığı bir çalışmadaysa, siyahi kız 
çocuklarında benlik saygısının ergenliğe girdiklerinde beyaz 
akranlarından daha yüksek olduğu görülmüştür (Biro ve ark. 
2006). Bunun nedeni olarak ise siyahi kız çocuklarında fiziksel 
görünüşten memnuniyetin ve kalın vücut hattıyla rahat 
hissedebilmenin daha fazla olması gösterilmiştir (Biro ve ark. 
2006). Aynı ülkeden alınan örneklemler arasındaki bu farkta, 
görünüşe dair değişen çevresel atıflarlardan söz edilebilir. Bu 
bulgular, toplumun ideallerinin beden imajını etkilemekte 
bireyin inanç ve tutumları kadar etkili olduğu (Latha ve ark. 
2006) görüşünü destekler niteliktedir.

Özmen ve arkadaşlarının (2007) Türk ergenler üzerinde yaptıkları 
bir araştırmada, benlik saygısı ve depresyonu etkileyen faktörler 
olarak gerçek ve algılanan kilo durumu ve beden memnuniyeti 
incelenmiştir. Öte yandan bu çalışmada beden kitle endeksine 
göre fazla kilonun benlik saygısı ve depresyon üzerine bir etkisi 
olmadığı sonucuna varılmıştır (Özmen ve ark. 2007). Beden kitle 
endeksine dayalı kilo durumunun benlik saygısı ve depresyon 
düzeyini tanımlamak için bir yordayıcı olmadığı bulunmuştur 
(Kim ve Kim 2001, 2003). Özmen ve arkadaşlarının yaptığı 
araştırmanın sonucuna göre; beden memnuniyetsizliğinin 
düşük benlik saygısı (Agam ve ark. 2015) ve depresyon ile ilişkili 
olduğu; algılanan aşırı kilonun sadece düşük benlik saygısı ile 
ilişkili olduğu; gerçekte fazla kilolu olmanın ise düşük benlik 
saygısı ve depresyon ile ilişkili olmadığı bulunmuştur. Guinn 
ve arkadaşlarının (1997) Meksika asıllı Amerikalı ergenlik 
dönemindeki kız çocukları üzerine yaptığı araştırmanın 
sonucuna göre; benlik saygısının beden imajı, egzersiz yapma 
ve yüksek vücut ağırlığıyla ilişkili olduğu bulunmuştur. Beden 
imajı ve egzersiz davranışının Meksika asıllı Amerikalı ergenlik 
dönemindeki kız çocuklarda daha yüksek düzeyde benlik 
saygısına sahip olmalarına katkıda bulunduğunu göstermektedir 
(Guinn ve ark. 1997). Bu sonuç Meksika asıllı Amerikalıların 
egzersiz davranışına ilişkin tercihlerinin diğer kültürlere göre 
farklılık göstermesiyle ilgili olduğu belirtilir.

Jung ve Lee’nin (2006) yaptıkları araştırmada ise Kore ve 
ABD’de yaşayan lisans öğrencisi kadınların görünümleri ile ilgili 
benlik şeması, beden imajı, benlik saygısı ve diyet davranışının 
kültürlerarası karşılaştırmalarına odaklanılmıştır. Yapılan 
araştırmalar sonucunda, beden imgesi ve benlik saygısı için 

görünüş benlik şemasının önceki kültürlerarası çalışmalarda 
araştırılmadığı sonucuna varılmıştır. Batı dışı kültürlerdeki 
kadınlar, fiziksel görünümlerini iyileştirme konusunda Batı 
kültüründeki kadınlardan daha fazla baskıya maruz kalabilir 
(Jung ve Lee 2006). Bundan dolayı, görünüş benlik şeması, 
beden imajı, benlik saygısı ve diyet davranışı arasındaki ilişkilerin 
kapsamını belirlemek için farklı kültürel geçmişlere sahip 
kadınları incelemek gerekmektedir (Jung ve Lee 2006). Choi 
ve Choi (2016) Jung ve Lee (2006) gibi Kore ve ABD’li ergenlik 
dönemindeki kız çocukları üzerinde yaptıkları çalışmada; 
Amerikalı ergenlerin Korelilere göre beden imgesine yönelik 
memnuniyetsizliklerinin benlik saygılarını daha çok etkilediği 
görülmüştür. Bununla birlikte Jung ve Lee’nin (2006) yaptığı 
araştırmanın sonucuna göre; Koreli ergenler, görünüşlerine daha 
fazla önem vermekte ve bedenlerini Amerikalı kadınlara oranla 
daha fazla eleştirmektedir. Bundan dolayı Koreli kadınların 
benlik saygısı düzeyi, Amerikalı kadınlara oranla daha düşük 
olduğu ortaya çıkmıştır. Bu araştırmanın sonucu sosyokültürel 
faktörlerle ilişkili olabilir. 

Bu çalışmaların sonuçları yüksek vücut ağırlığının benlik saygısını 
çok düşük düzeyde etkilediğini göstermektedir. Farklı kültürlerde 
ve Türk toplumunda gerçek kilo artışının değil ancak bireyin 
kilosu ile ilgili içsel değerlendirmelerinin, toplumun zayıflık ve 
ağırlık kavramlarına bakışının ve görünüş algısının benlik saygısı 
üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Nitekim beden imgesi 
hem kadın hem de erkek cinsiyeti için benlik saygısının önemli 
bir yordayıcısı olduğu yapılan pek çok araştırma sonuçları ile de 
desteklenmektedir (Clay ve ark.  2005, Jung ve Lee 2006, Choi ve 
Choi 2016). 

Medya Faktörü
Kadın benlik saygısı ve beden imgesi arasındaki ilişkinin 
araştırıldığı konulardan birisi de medya faktörüdür (Clay ve 
ark. 2005, Richardson 2009). Choi ve Choi (2016) yapmış 
oldukları çalışma, Batı medyasının ve kültürünün etkisi altındaki 
ergenlik dönemindeki Koreli kız çocuklarının, Batılı ince beden 
figürü idealini karşılamaya çalıştıklarını ve toplumun bu ideale 
uyma baskısını şiddetlendirmiş olması medyanın önemini 
göstermektedir. Medyada beden görüntüsüne yönelik anlamların 
üretilmesiyle medyanın hitap ettiği kültürdeki güzellik algıları 
arasında karşılıklı bir ilişki olduğu belirtilebilir. Örneğin, bu 
durum Jung ve Lee’nin (2006) çalışmalarındaki Koreli kadınların 
görünüşlerine daha fazla önem vermekte olduğu yönündeki 
bulgularla desteklenmektedir.

Günümüz dünyasında benlik saygısı ile medya faktörünün 
ilişkisi incelediğinde sosyal medyanın da önemli bir faktör 
olduğu göze çarpmaktadır. Sosyal medya kullanımı az ve çok 
olan ergenlik dönemindeki kız çocuklarının benlik saygısı 
düzeylerinin incelendiği bir literatür incelemesinde, sosyal medya 
kullanımının fazlalığının ergenlik dönemindeki kız çocuklarının 
benlik saygısını olumsuz yönde etkilediği sonucuna varılmıştır 
(Perkovich 2021). Türkiye’de yürütülen bir araştırmada ise düşük 
benlik saygısının yüksek düzeyde sosyal medya kullanımıyla 
ilişkili olduğu görülmüştür (Yüksel-Şahin ve Öztoprak 2019).   
Bu noktada ergenlik dönemindeki kız çocuklarının sosyal medya 
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yüzünden sosyal karşılaştırmalara maruz kalmalarının benlik 
saygısı seviyeleri üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu 
görülür (Perkovich 2021). Sosyal medyada geçirilen zamanda 
sosyal karşılaştırmalara yol açan unsurların, ergenlik döneminde 
kız çocuklarının benlik saygısına etkisinde bir ilişki ortaya 
koyduğu söylenebilir.

Beden memnuniyetsizliği ile ilişkili konuların başında sosyal 
medya kullanımı, medya idealinin içselleştirilmesi ve sosyal 
karşılaştırmalar gelmektedir. (Tiggemann ve Miller 2010, Scully 
ve ark. 2020). Ergenlik dönemindeki kız çocuklarının çoğu, 
medyada gösterilen ideal vücut ağırlığı ve şekline sahip olmayı 
arzuladığını gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu medya idealleri 
içselleştirildiğinde ve kişi bu ideale ulaşamadığında beden 
memnuniyetsizliği ortaya çıktığı belirtilir (Richardson 2009). 
Scully ve arkadaşlarının (2020) yaptığı bir araştırmanın sonucuna 
göre; ergenlik dönemindeki kız çocuklarının, medya idealleri 
yüzünden sosyal medyada sık sık sosyal karşılaştırmalar yaptıkları 
ve bunun da kendileri üzerinde beden memnuniyetsizliğine 
yol açtığı görülmüştür. Bu durum, ergenlik dönemindeki kız 
çocuklarında düşük benlik saygısı gelişimine zemin hazırlayan 
(Scully ve ark. 2020) bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ebeveynlik Stilleri

Ergenlik dönemindeki bireylerin benlik saygısı gelişiminde 
ebeveynlerin içinde bulundukları kültürel çevre ve ebeveynlik 
stillerinin önemli bir etken olduğu ifade edilmektedir (Queiroz 
ve ark. 2020). Ebeveynlik stillerinin kültürel açıdan farklılıklar 
göstermesi beklenen bir durumdur. Ergenlik dönemindeki kız 
çocukları aile içinde edindiği cinsiyet rollerinin ve bununla 
ilişkili toplumsallaşma (van Egmond ve ark. 2020) ve psikososyal 
uyumun (Riquelme ve ark. 2008, Rodrigues ve ark. 2013, Perez-
Gramaje ve ark. 2020) ebeveynlik stilindeki kültürel farklılıklarla 
birlikte benlik saygısı gelişiminde dolaylı bir etkisinin olacağı 
düşünülmektedir. Dört farklı ebeveynlik stili olarak otoriter, 
demokratik, müsamahakâr ve ihmalkâr ebeveynlik stilleri 
tanımlanmıştır (Baumrind 1971, Maccoby ve Martin 1983). 
Otoriter ebeveynlik tarzında ebeveynler sert kurallar belirler; 
çocuklarından da bu sert kurallara uymasını beklerler, 
uymadıklarında ise cezalandırma yöntemine başvururlar, 
çocukları genellikle mutsuz ve içe dönüktür (Santrock 2011). 
Demokratik ebeveynlik kavramında ise ebeveyn; çocuğunun 
özgür olması konusunda yardımcı olur ama bunun yanında kural 
da koyar, çocukları ise genellikle yüksek benlik saygısına sahiptir. 
Müsamahakâr ebeveynlik stilindeki ailelerde çocuklara verilen 
özgürlük aşırıdır (Sümer ve ark. 2010) ve çocuklar kendi tutum ve 
davranışları üzerinde hâkimiyet kurmakta zorlanırlar (Santrock 
2011). İhmalkâr ebeveynlik stilinde çocuklara ebeveynler 
tarafından verilen sevgi ve sıcaklık olmadığı gibi kurallar da 
koyulmuyordur; bu ailelerin çocukları düşük benlik saygısına 
sahip olabilir (Santrock 2011). 

Ebeveynlik stilinin ergenlerin benlik saygısı üzerinde yordayıcı 
etkisinin olup olmadığını ortaya çıkaran birçok araştırma 
yapılmıştır. Bazı toplumsal cinsiyet araştırmacıları, sıcaklık ve 
katılık içeren ebeveynlik uygulamalarının erkek ve kız çocukları 

üzerinde farklı etkileri olduğunu bulmuşlardır (Bully ve ark. 
2019).

Ebeveyn sıcaklığı’nın ergenlik dönemindeki kız çocuklarında 
aile içi şiddete karşı koruyucu bir etken olduğu ortaya çıkmıştır 
(Beckmann ve ark. 2017, Perez-Gramaje ve ark. 2019). Erkeklerde 
ise ebeveyn sıcaklığının koruyucu bir etken olduğunu gösteren 
bir sonuç bulunamamıştır (Beckmann ve ark. 2017). Ebeveyn 
şiddetine uğramayan çocukların benlik saygısı düzeyinin yüksek 
olduğu görülmektedir (Bully ve ark. 2019). Sıcaklık, şefkat, ilgi 
gösteren ebeveynlere sahip ergenlerin olumlu benlik saygısı 
geliştirme olasılıkları daha yüksek olduğu; sıcak ebeveynliğin 
ergenlerde olumlu benlik saygısını yordadığı bulunmuştur 
(van Egmond ve ark. 2019). Ergenin ebeveyn sıcaklığına sahip 
olmamasının gelişim döneminde benlik saygısı gelişimi için bir 
risk faktörü olduğu belirtilmektedir (Perez-Gramaje ve ark. 2019, 
Queiroz ve ark. 2020).

Ebeveyn katılığı eksikliği ise erkeklerde saldırganlık ile 
ilişkilendirilirken kızlarda böyle bir duruma rastlanmamıştır 
(Hosokawa ve Katsura 2019, Perez-Gramaje ve ark. 2019). 
Saldırgan ergenlerin düşük benlik saygısına ve yüksek kişisel 
uyumsuzluğa sahip olduğunu ortaya çıkaran araştırmalar 
mevcuttur (Perez-Gramaje ve ark. 2019). Çalışmada, benlik 
saygısı ölçümünde örnek maddeler kullanılarak duygusal, 
fiziksel ve aile benlik saygısını da ölçmeyi amaçlamışlardır. 
Duygusal benlik saygısı örnek maddesi bireyin duygu durumunu 
ölçerken, fiziksel benlik saygısı örnek maddesi ise bireyin 
fiziksel olarak kendine iyi bakıp bakmadığını ölçmüştür (Perez-
Gramaje ve ark. 2019). Aile benlik saygısı örnek maddesi de 
ailenin çocuğunun sorunlarıyla başa çıkmasında yardımcı olup 
olmadığını ölçer (Perez-Gramaje ve ark. 2019). Bu çalışmanın 
sonucunda müsamahakâr ve demokratik ebeveynlik stiline 
sahip aile ortamında yetişen ergenlerin saldırgan davranış 
gösterme olasılıkları otoriter ve ihmalkâr ebeveynlik stiline 
sahip ailelerin ergenlerinden daha düşük olduğu bulunmuştur 
(Perez-Gramaje ve ark. 2019).   Türkiye’den bir başka araştırma 
da bunu destekler niteliktedir. Ebeveynin otoriter tutuma sahip 
oluşunda, ergenlerin saldırgan davranışlar gösterme eğiliminde 
bulunduğunu ortaya çıkaran çalışmalar bulunmaktadır (Yıldız 
ve Erci 2011). Bu araştırma ayrıca demokratik ebeveyn stiline 
sahip ailelerin çocuklarının saldırgan olma olasılıklarının daha 
düşük olduğunu da ortaya çıkarmıştır. Buna göre, ebeveynlik stili 
ergenin saldırgan davranışı üzerinde etkili olduğu kadar ergenin 
benlik gelişimi üzerinde de büyük bir etkiye sahiptir. Otoriter 
ve ihmalkâr ebeveynlik stiline sahip ve saldırgan davranışlar 
sergileyen ergenleri içinde barındıran ailelerdeki çocukların, aile 
alanında düşük benlik saygısına sahip olduğu ortaya çıkmıştır 
(Perez-Gramaje ve ark. 2019). Çalışmadaki cinsiyet farklılıklarına 
odaklanıldığında ise ergenlikteki kız çocuklarının erkeklere oranla 
daha yüksek aile benlik saygısı gösterdiği ama daha düşük fiziksel 
ve duygusal benlik saygısı gösterdiği sonucuna varılmıştır (Perez-
Gramaje ve ark. 2019). Türkiye’de yapılan başka bir çalışmada 
ise sosyal medya bağımlılığı ile anne baba tutumları arasındaki 
ilişki olduğu bulgusuna rastlanılmıştır. Otoriter ebeveynlik 
stiline sahip ailelerin çocuklarının demokratik ebeveynlik stiline 
sahip ailelerin çocuklarına oranla daha yüksek seviyede sosyal 
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medya bağımlılığına sahip olduğu bulunmuştur (Yüksel-Şahin ve 
Öztoprak 2019). Bu sonuçlardan yola çıkarak ebeveynlik stilinin 
ergenlerin sosyal medya kullanımına ilişkin davranışlarında bir 
etken olduğu söylenebilir.

Türkiye’de yapılan bir araştırmanın sonucuna göre; ailelerin 
demokratik ebeveynlik stiline sahip olmaları ile ergenlik 
dönemindeki çocuklarının benlik saygılarının yüksek olması 
birbiriyle ilişki halindedir (Dokuyan 2016). Makalenin genel 
sonucuna bakıldığında, ergenlerin benlik saygılarının artmasına 
yardımcı etmenlerden birisinin de ebeveynlerin koruyucu anne 
baba tutumuna sahip olmalarıdır (Dokuyan 2016). Bununla 
birlikte, ergenlik dönemindeki kız çocukların ailelerinin otoriter 
anne baba tutumuna sahip olduklarını düşündükleri; erkek 
ergenlerin ise ailelerinin demokratik anne baba tutumuna sahip 
olduklarını düşündükleri sonucuna varılmıştır (Dokuyan 2016). 
Queiroz ve arkadaşlarının (2020) yaptıkları çalışmada demokratik 
ve müsamahakâr ebeveynlik stiline ve ebeveyn sıcaklığına sahip 
ergenlerin, akranlarına oranla daha yüksek benlik saygısına sahip 
olduğu ve çevresel değerleri içselleştirdikleri görülmüştür. Burada 
otoriter ebeveynlik stili için elde edilen farklı çalışma bulgulardan 
da bahsetmek gerekir.   Örneğin: Chao’nun 1994 ve 2001 
yıllarında Çinli Amerikalı gençler üzerine yaptığı araştırmada, 
otoriter ebeveynlik stiline sahip ailelerden gelen gençlerin, 
demokratik ebeveynlik stiline sahip aileden gelen gençlere göre 
akademik anlamda daha iyi olduğu sonucuna varılmıştır. Asyalı 
ve Arap ergenler üzerine yapılan başka araştırmalar da bu sonucu 
destekler niteliktedir (Martínez ve García 2008). 

Dehart ve arkadaşları (2006) örtük benlik saygısı ve ebeveynlik 
stilleri üzerine bir araştırma gerçekleştirmiştir. Buna göre, anaç 
ve korumacı anneye sahip katılımcılar sahip olmayanlara göre 
daha yüksek benlik saygısı skoruna; aşırı korumacı anneye sahip 
olduğunu bildirenler ise düşük benlik saygısı skoruna sahip 
olduğu ortaya çıkmıştır (Dehart ve ark. 2006). Yüksek benlik 
saygısına sahip kişilerin annelerinin de yüksek benlik saygısına 
sahip olması beklenmektedir (Dehart ve ark. 2006). Bu sonuçlara 
paralel nitelikte diğer bir araştırmanın bulgularına göre ise 
ergenlik dönemindeki bireylerde benlik saygısı ve ebeveyn desteği 
arasında pozitif yönlü bir bağlantı vardır (Bean ve ark. 2003).

Quatman ve Watson (2001), ergenlerdeki benlik saygısının 
ebeveyn ve ev ilişkileri boyutunu da içeren farklı alanlarındaki 
cinsiyet farklılığını araştırdıkları bir çalışma yürütmüşlerdir. 
Araştırmanın sonucunda ergenlik dönemindeki kız çocukları ev 
yaşamlarından ve ailelerinden erkeklere göre önemli ölçüde daha 
az memnuniyet bildirmişlerdir. Ayrıca ergenlik dönemindeki kız 
çocuklarının ebeveynlerinin onları anladığını söyleme olasılığının 
erkeklerden daha az olduğu sonucuna varılmıştır (Quatman ve 
Watson 2001). van Egmond ve arkadaşlarının (2019) ergenlik 
dönemindeki kız çocukları üzerinde yaptığı araştırmanın 
sonuçlarından birisi de özgürlük kavramı ile benlik saygısı 
arasındaki ilişkinin düşük sonuç vermesidir. Prah’ın (2013) 
Afrika’da yaptığı çalışma ile bu sonucu açıklayabiliriz. Yüksek 
oranda cinsiyet eşitsizliğinin ve erkek egemenliğinin hüküm 
sürdüğü Malawi kültüründe yetişmiş ergenlik dönemindeki kız 
çocukları için güç ve özerkliğin çok da önemli bir etken olmadığı 

bulgusuna rastlanılmıştır. Tüm bu araştırmaların sonuçlarına 
ters düşecek şekilde; Pinquart ve Gerke’nin (2019) yaptığı bir 
araştırmanın sonucuna göre ise müsamahakâr ebeveynlik ile 
benlik saygısı arasındaki ilişkilerde tutarsızlık bulunmuştur. 
Bununla birlikte ebeveynlik stilleri ile ergen benlik saygısı 
arasındaki ilişkiye ebeveynlik stillerinin direkt bir etkisinin 
olduğu yorumlanamayacağı ve potansiyel çift yönlü etkileri test 
etmek için uzun süreçli boylamasına çalışmalara ihtiyaç olduğu 
sonucuna varılmıştır (Pinquart ve Gerke 2019).

Hangi ebeveynlik stilinin ergenlerin benlik saygısını ne yönde 
etkilediği, yetiştikleri topluma ve kültüre göre değişikliğe 
uğramaktadır. Toplulukçu kültürlerde yetişen ve otoriter 
ebeveynlik stiline sahip ailelerdeki ergenlik dönemindeki kız 
çocukları, yüksek benlik saygısı gösterirken (Chao 1994, Chao 
2001, Martínez ve García 2008); bireyci toplumda yetişen ve 
müsamahakâr ebeveynlik stiline sahip ergenlik dönemindeki kız 
çocuklarında da yüksek benlik seviyesinin olduğu görülmüştür 
(Martínez ve ark. 2007, Martinez ve Garcia 2007, García ve 
Gracia 2009, Rodrigues ve ark. 2013, Queiroz ve ark. 2020). Buna 
göre, farklı kültürel bağlamlarda şekillenen ebeveynlik stillerinin 
benlik saygısı üzerindeki etkisi, yine bu kültürlerde yetişen 
bireyler için farklı sonuç gösterebilir. Makalelerden elde edilen 
sonuçlardan birisi de yüksek aile benlik saygısına sahip ergenlerin 
yüksek küresel benlik saygısı skoru yapmasıdır. Tüm bu sonuçlara 
ters düşecek şekilde bir başka sonuç ise ailenin; ebeveynlik 
stilinin ergeni etkilememesi, ergenlerin ailelerinin ebeveynlik 
stili üzerinde etkili olmasıdır (Pinquart ve Gerke 2019).

Kültürel Normlar

Kültür, bireylerin sosyal davranışlarını şekillendirmesi açısından 
önemlidir. Bununla birlikte, bir davranışa dair değerlerin 
kültürden kültüre farklılık gösterebilir (Eskin 2003). Kültürün 
sosyal davranıştaki etkisi görüşüne paralel olarak birçok 
araştırma, kişinin içinde bulunduğu kültürü benimsemesinin, 
benlik saygısı gelişiminde bir kaynak olabileceğine işaret eder 
(Wang ve Ollendick 2001, Farruggia ve ark. 2004, Clay ve ark. 
2005, Leary 2005, Schmitt ve Allik 2005, Becker ve ark. 2014, 
Gebauer ve ark. 2015, Bleidorn ve ark. 2016). Ayrıca küresel 
benlik saygısının alt bileşenlerinin kültürler arasında sistematik 
olarak değiştiği ve bireyci-toplulukçu değerler ile bağlantılarının 
olduğu belirtilmektedir. (Schmitt ve Allik 2005, Becker ve ark. 
2014, Bleidorn ve ark. 2016). Bu sebeple kültürel norm ve değerler 
de ergenlik dönemindeki kız çocuklarının benlik saygısında birer 
yordayıcı etken olarak göze çarpmaktadır.

Bazı kültürel baskıların ya da destekleyici tutumların yüksek benlik 
saygısının ifade edilişinde etkili olabileceğine işaret eden birçok 
çalışma mevcuttur. Örneğin, Bachman ve arkadaşları (2011), 
benlik saygısının, farklı kültür ve bağlamlarda görülen bireysel 
değişikliklerle ilişkili olabileceğine değinmişlerdir. Buna paralel 
olarak Bleidorn ve arkadaşlarının (2016) bir araştırmasında, 
cinsiyet eşitliği ve kültürel normların, benlik saygısını da içeren 
birçok kişilik özelliğine ilişkin yaş ve cinsiyet farklılıklarındaki 
kültürlerarası değişimlere aracılık ettiği belirtilmiştir. 48 farklı 
ülkeden alınan farklı yaş grubundan katılımcılar üzerinden 
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yürütülen bu çalışmanın sonuçlarında, erkeklerin kadınlara 
göre yüksek benlik saygısı skoruna sahip olmasının sadece Batı 
toplumlarına özgü olmadığı belirtilmiştir (Bleidorn ve ark. 2016). 
Kadınların erkeklere göre benlik saygısında daha düşük skor 
yapmasında, cinsiyet farklılıklarının evrensel kültürel mekanizma 
içerisinde bir noktaya kadar rol alabileceğinden söz edilmiştir 
(Wood ve Eagly 2002, Schmitt ve Allik 2005, Biro ve ark. 2006). 
Bununla birlikte, Becker ve arkadaşları (2014) benlik saygısı 
temellerinin kültürler arasında değiştiği görüşünün arttığını 
belirtmişlerdir. Araştırmalarında, 20 farklı ülkeden ergenlik 
dönemindeki katılımcılar için hayatı kontrol etme, görevini 
yapma, başkalarına fayda sağlama ve sosyal statüye ulaşma gibi 
dört farklı kültürel olarak değişkenlik gösterebilecek değerlerin 
hangisinin benlik saygısına kaynak olabileceğini incelemişlerdir 
(Becker ve ark. 2014). Bireyci ve toplulukçu kültürlerden gelen 
katılımcıların bu dört farklı değerden kültürel normlarına en çok 
uyanın benlik saygısıyla güçlü bir bağlantı kurduğu görülmüştür 
(Becker ve ark. 2014). Bu sonuçlar, bir kültürel toplulukta öz-
değerlendirme için baskın olan özelliklerin ve değerlendirmelerin, 
benlik saygısı gelişiminde öne çıktığını belirtebilir. Buna bir 
açıklama olarak terör yönetim teorisi, benlik saygısının kültürel 
standartları karşılamanın bir sonucu olarak geliştiğine ve 
sürdürüldüğüne dikkat çeker (Wang ve Ollendick 2001, Du 
ve ark. 2013). Bu bağlamda, benlik saygısının bir yordayıcısı 
olarak içinde yaşanılan çevrenin kültürel normlarının bir etken 
olarak göz önünde bulundurulması önemlidir. Örneğin, Wang ve 
Ollendick (2001), yaptıkları Batı literatür incelemelerinden yola 
çıkarak benlik saygısının, bireyin içinde yetiştiği kültürel ortam 
tarafından şekillendiğini belirtmişlerdir. Kültürel normları yerine 
getirmenin, benlik saygısının bu kültürel değerlerle uyuşan 
alanlarında kişinin benlik saygısını olumlu yönde etkileyeceği 
yönünde olan araştırmalar mevcuttur (Wang ve Ollendick 2001, 
Leary 2005, Becker ve ark. 2014, Gebauer ve ark. 2015). Örneğin, 
van Egmond ve arkadaşları (2019), Aşağı Sahra Afrikalı ergenlik 
dönemindeki kız çocukları üzerinde yürüttükleri çalışmada, 
içinde bulunulan toplumun normlarını yerine getirmenin benlik 
saygısında yordayıcı olduğu görülmüştür. Afrikalı Amerikalı 
ergenler üzerinde yapılan diğer bir araştırmada, Afrika temelli 
kültürel normlara bağlılığın, algılanan sosyal destekte ve yüksek 
benlik saygısında bir yordayıcı olduğu görülmüştür (Constantine 
ve ark. 2006). Bu sonuca göre, içinde yetiştikleri kültürel değerlere 
bağlılığı yüksek olan Afrikalı Amerikalı ergenlik dönemindeki 
kız çocukların benlik saygısındaki seviyenin de yüksek olduğu 
görülmüştür (Constantine ve ark. 2006). Diğer bir yandan, 
cinsiyet eşitsizliğine dayanan normlara uyumun beklendiği ve 
koşullu saygı gösterildiği aile ortamında, ergenlik dönemindeki 
kız çocuklarının kendilerine dair değerlendirmelerinin negatif 
olduğu görülmüştür (van Egmond ve ark. 2019). Bu bulguya 
paralel olarak kadın erkek eşitliğinin daha çok olduğu yerlerde 
benlik saygının daha yüksek olduğu diğer araştırmalarda da 
görülmüştür (Schmitt ve Allik 2005, Bleidorn ve ark. 2016). 
Bachman ve arkadaşlarının (2011) yaptığı bir çalışmada 
ise Afrikalı Amerikalı ergenlik dönemindeki kız çocukları, 
erkekleri de içerecek şekilde diğer akranlarından en yüksek 
benlik saygısı skorunu bildirmişlerdir. Biro ve arkadaşlarının 
(2006) yaptığı bir çalışmadaysa ergenlik dönemindeki siyahi kız 

çocukların beyaz akranlarına göre daha yüksek benlik saygısı 
skoru yaptıkları ve yıllar içerisinde benlik saygısı seviyesindeki 
artışların beyaz akranlarına göre sabit kaldığı ya da artmaya 
devam ettiği bulunmuştur. Bu sonuca paralel olarak Chavous 
ve arkadaşlarının (2008) yaptığı bir araştırmada, ergenlik 
dönemindeki kız çocukların, beyaz akranlarından farklı olarak 
erkeklerden daha düşük benlik saygısına sahip olmadıkları 
görülmüştür. Ayrıca akademik alandaki benlik saygısı skorunun 
da daha yüksek olduğu bulunmuştur (Chavous ve ark. 2008). 
Bu sonuca dair yapılabilecek bir açıklama olarak ise ergenlik 
dönemindeki kız çocuklarına yönelik ayrımcılığın daha fazla 
olabilmesinden dolayı bununla nasıl baş ettikleriyle bağlantı 
kurulabileceğinden söz edilmiştir (Chapman ve Mullis 2000, 
Greene ve Way 2005, Chavous ve ark. 2008). Örneğin: Hugles 
ve arkadaşlarının (2006) araştırma bulgularına göre, Afrikalı 
Amerikan aileler; çocuklarının ırkçılıkla baş etmelerine olanak 
sağlayabilmesi için benlik saygısını aşılamaya çaba sarf ettikleri 
belirtilmiştir. Bu doğrultuda, bireylerin yetiştikleri çevre 
koşullarının ve farklı kültürel bağlamların, bireylerde görülen 
benlik saygısındaki farklılıklarla ilişkili olduğu (Bachman ve 
ark. 2011) görülür.   Diğer başka araştırmalarda, Asya kökenli 
ergenlik çağındaki ve erişkin kadın katılımcıların, diğer etnik 
alt gruplardaki akranlarına göre en düşük benlik saygısı skoru 
yaptıkları bildirilmiştir (Tweng ve Crocker 2002, Bachman ve 
ark. 2011). Her ne kadar Çinli katılımcıların kendilerine dair 
pozitif algıları olsa bile mütevazilikle ilişkili kültürel normları 
sebebiyle Amerikalı katılımcıların benlik saygısı skorundan daha 
düşük bir skor yapmış olabileceği belirtilmiştir (Kim ve Markus 
1999, Farruggia ve ark. 2004, Cai ve ark. 2007). Bu bulgunun 
bir diğer açıklaması, Li ve arkadaşlarının (2019) yaptıkları bir 
araştırmada ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada toplulukçu kültürel 
değerlerin öncelikli olduğu Çin’de ilişkisel ve kişisel benlik saygısı 
incelenmiştir. Bağımlı benlik algısına sahip (interdependent self-
construal) kişilerde, ilişkisel benlik saygısı boyutunun kişisel 
benlik saygısı boyutuna göre daha yüksek olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır (Li ve ark. 2019). Leary (2005), Japon kültüründe 
yetişmiş bireylerin benlik saygısı skorlarının diğer ülkelere göre 
düşük olmasının, benlik saygısı olmadığı anlamına gelmediğine 
dikkat çeker. Bu sonuçlardan yola çıkılarak Asya ülkeleri gibi 
ilişkiselliği ve mütevazılığı kültürel norm haline getirmiş yerlerde 
benlik saygısının özgenişletim (self-enhancement), eylemlilik, 
girişkenlik gibi bileşenlerinin önem arz etmeyeceği göz önünde 
bulundurulmalıdır (Leary 2005, Wojciszke ve ark. 2011, Gebauer 
ve ark. 2013). Amerikalı katılımcıların daha yüksek benlik saygısı 
skoru yapmalarının, bireyci kültürdeki toplumlarda bireyin 
olumlu tarafını ifade etmesi onaylanırken olumsuz yönlerin 
ifade edilişinin çok da arzu edilen bir yön olmadığından ötürü 
olabileceği düşünülebilir (Farruggia ve ark. 2004).

İlişkisellik ve sosyal bildirime değer vermeye odaklı bir 
sosyalizasyonun gerçekleştiği ergenlik dönemindeki kız 
çocuklarında (Carver ve ark. 2003, Leaper ve Friedman 2007) 
ilişkisellik alanında benlik saygısının yüksek çıkmasının 
beklenmedik bir durum olmadığı belirtilebilir. Bu doğrultuda, 
benlik saygısının ifade edilmesinde farklı anlam ve beklentiler 
barındıran kültürün rolü olabileceği görülür. Diğer bir yandan, 
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toplumun beklentilerine uyumun bir baskı olarak hissedildiği 
durumlarda benlik saygısını negatif etkilediğini gösteren 
çalışmalar mevcuttur (Wilson ve Leopar 2015, Aoyagi ve ark. 
2018). Bu yönde yapılan araştırmada, ergenlik döneminde 
belirlenen iki zaman diliminde aile ve akranlardan hissedilen 
etnik-ırksal kimlik baskısının düşük olduğunu bildiren Afrikalı 
Amerikalı katılımcıların ikinci fazda daha yüksek benlik saygısı 
bildirdiği bulunmuştur (Aoyagi ve ark. 2018). Öte yandan bir 
cinsiyet farklılığı bulunmamıştır. Bir etnik grubun üyesi olan 
ergenlik dönemindeki katılımcılarda o toplumun normlarına göre 
davranmasına ilişkin baskının geç ergenlik döneminde ve erken 
yetişkinlik döneminde benlik saygısını yordayacağına işaret edilir 
(Wilson ve Leopar 2015, Aoyagi ve ark. 2018). Diğer araştırmalarla 
paralel bulguları olmayan başka bir çalışmada ise çevrenin rolü, 
benlik saygısı gelişiminde bir faktör olarak görülmemiştir. Buna 
göre, benlik saygısının toplumsal bağdan değil, bireylerin kişisel 
değerlendirmelerinden çıktığı belirtilmiştir (Khanlou 2004). Öte 
yandan bu araştırmada da ergenlik dönemindeki kız çocukların 
erkek akranlarına göre daha düşük bir benlik saygısı belirttiği 
görülür (Khanlou 2004).

Özetle, literatürdeki sonuçlardan yola çıkarak öz-değerlendirme 
için temellerin belirli kültürel bağlamlarda yaşamanın etkileri 
olarak ortaya çıktığı belirtilir. Bu bağlamda, benlik saygısının 
bir yordayıcısı olarak kültürel normlar önemlidir. Kişisel değer 
önceliklerinden ziyade sosyal normlardan etkilenen gerçek bir 
sosyal-psikolojik süreç olarak öz-değerlendirmenin yeniden 
kavramlaştırılması ihtiyacından bahsedilir (Becker ve ark. 2014). 
Öte yandan benlik saygısında kültürel etkilerin görülmediği 
araştırmalar da mevcuttur (Khanlou 2004, Schmitt ve Allik 
2005). Bununla birlikte, kültürel normların ve değerlerin ergenlik 
dönemindeki kız çocuklarında benlik saygısında bir yordayıcı 
olduğunu gösteren birçok çalışma mevcuttur (Carver ve ark. 
2003, Greene ve Way 2005, Constantine ve ark. 2006, Bachman 
ve ark. 2011, Bleidorn ve ark. 2016, Aoyagi ve ark. 2018, Li ve 
ark. 2019, van Egmond ve ark. 2019). Öte yandan, toplumun 
beklentilerine uyumun bir baskı olarak hissedildiği durumlarda 
benlik saygısını negatif etkilediğini gösteren bulgular önemlidir 
(Wilson ve Leopar 2015, Aoyagi ve ark. 2018). Bu noktada, 
kültürel normlara uyumun benlik saygısında bir yordayıcı 
olması, kültürel örüntülerden ortaya çıkmış cinsiyet rolleriyle de 
etkileşim içinde olduğu görülür. 

Sonuç

Ergenlik dönemindeki kız çocuklarının bu gelişimsel dönemde 
deneyimlediği birçok değişimin benlik saygısıyla ilişkili olduğu 
görülmektedir (Egan ve Perry 2001, Robins ve ark. 2002, Carver 
ve ark. 2003, Clay ve ark. 2005, Moksnes ve ark. 2010, Bachman 
ve ark. 2011, Erol ve Orth 2011, Santrock 2011, Birkeland ve 
ark. 2012, Mäkinen ve ark. 2012, Moksnes ve Espnes 2013, 
Biro ve ark. 2016). Bu derleme yazısında incelenen araştırma 
bulguları; cinsiyet rolleri, beden imgesi, ebeveynlik stilleri ve 
kültürel normlara uyumun benlik saygısı üzerindeki etkilerinde 
birbirleriyle etkileşim içinde olduğu ve farklı kültürel bağlamlarda 
farklı derecede etkilerinin olduğunu göstermiştir. Bu görüşü 
destekleyen araştırmalarda, farklı kültürlerden gelen ergenlik 

dönemindeki kız çocukların benlik saygısının, içinde yetişilen 
kültürün normlarına ve cinsiyet rollerine uyan alanlarıyla 
etkileşimde olduğu görülmüştür. Buna göre, yaşanılan toplumun 
kültürel normlarına uyumun da benlik saygısı gelişiminde bir 
kaynak olabileceği belirtilmektedir (Leary 2005). 

Benlik saygısının kültürel normlar ve onlara ilişkin uygulamalara 
bağlanarak sosyal olarak yapılandırıldığı belirtilebilir. Bununla 
ilişkili olarak cinsiyet rolleri, ebeveynlik stilleri ve beden imgesine 
yönelik algıların kültürel bağlamda değişiklik göstererek benlik 
saygısında farklı etkiler oluşturduğu anlaşılmaktadır. Kültürel 
örüntülerden çıkan cinsiyet rollerine uyumun benlik saygısında 
yordayıcı olduğu görülmüştür (Carver ve ark.  2003, Leary 2005, 
Leaper ve Friedman 2007, Wojciszke ve ark. 2011, Gebauer ve 
ark. 2013). Öte yandan, incelenen bu dört yordayıcının benlik 
saygısı üzerindeki etkilerinin o kültürdeki kadın cinsiyetine 
yönelik tutumlarla ilişkili olabileceği ve ergenlik dönemindeki 
kız çocuklarında farklı benlik saygısı seviyelerinin görüldüğü 
belirtilebilir.

Ergenlik dönemindeki kız çocukların benlik saygısında gerçek 
vücut kitle indeksinin değil, çoğunlukla yaşanılan toplumun 
zayıflık-güzellik algılarına bağlı yaklaşımın önemli bir yordayıcı 
olduğuna ilişkin bulgular vardır (Quatman ve Watson 2001, Biro 
ve ark. 2006, Jung ve Lee 2006, Bleidorn ve ark. 2016, Choi ve 
Choi 2016, Aoyagi ve ark. 2018). Bu anlamda istisnalar dışında 
(Biro ve ark. 2006) genel olarak ergenlik dönemindeki kız 
çocukların benlik saygısında beden imgesi ve kültürel normların 
etkileşimde olarak yordayıcı bir etkileri olduğu söylenebilir. 
Gelecekte bu görüşü destekleyecek kültürel-güzellik idealleri 
ve benlik saygısına ilişkin araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
Örneğin, beden imgesine yönelik toplum idealleştirmelerinin 
kültürel beklentilerle paralel seyrettiği durumlarda, benlik saygısı 
üzerinde daha güçlü etkilerinin olduğu görüldüğü araştırma 
bulguları mevcuttur (Quatman ve Watson 2001, Biro ve ark. 
2006). Bununla birlikte, birçok kültürde beden görüntüsüne 
atfedilen ideallerin, ergenlik dönemindeki kız çocuklarının 
olumlu beden algısını ve benlik saygısını destekleyecek işlevde 
olmadığı görülmektedir. Ergenlik dönemindeki kız çocuklarının 
olumsuz beden imgesine sahip olmalarında en büyük etkenin 
beden imgesine yönelik kültürel baskı olduğu anlaşılmaktadır 
(Brumberg 1997, Kling ve ark. 1999, Egan ve Perry 2001, 
Carver ve ark. 2003, Wilson ve Leaper 2005, Tobin ve ark. 
2010, Bleidorn ve ark. 2016, Aoyagi ve ark. 2018) Birçok farklı 
ülkeden yapılan araştırmalarla paralel bulguları olan Türkiye’den 
yapılan araştırmalarda da beden görüntüsüne yönelik 
memnuniyetsizliğin düşük benlik saygısı seviyesiyle ilişkili 
olduğu bulunmuştur (Öngen 2002, Özcan ve ark. 2007, Özmen 
ve ark. 2007, Oktan ve Şahin 2010, Eriş ve İkiz 2013). Ayrıca, 
ergenlik yıllarında diyet, anksiyete, depresyon ve düşük benlik 
saygısı, beslenme yetersizlikleri, konsantrasyon bozukluğu ile 
ilişkili olduğu belirtilir (Latha ve ark. 2006). 

Benlik saygısı ve ebeveynlik stili arasındaki ilişkinin incelendiği 
makalelerin genel sonuçlarına bakıldığında ise birçok kültürde 
sıcak ve otoriter ebeveyne sahip ergenlerin daha yüksek benlik 
seviyesi bildirdikleri görülmüştür (Martinez ve Garcia 2007, 
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García ve Gracia 2009, Rodrigues ve ark. 2013, Perez-Gramaje ve 
ark. 2019, Queiroz ve ark. 2020).  Bununla birlikte farklı kültürel 
bağlamlarda ebeveynlik stillerinin etkisinin farklı olduğunu 
gösteren çalışmalar da mevcuttur (Quatman, ve Watson 2001). 
Örneğin, toplulukçu kültüre sahip Arap ülkelerinde otoriter 
ebeveyn tutumuna sahip olmanın (Quatman ve Watson 2001), 
bireyci kültürlerde ise demokratik ve sıcak ebeveyn tutumunun 
olumlu etkileri olduğuna dair araştırma bulguları bulunmaktadır 
(Martinez ve Garcia 2007, García ve Gracia 2009, Rodrigues ve 
ark. 2013, Perez-Gramaje ve ark. 2019, Queiroz ve ark. 2020). 
Bununla birlikte, incelenen literatürdeki sonuçlardan birisi de 
yüksek aile benlik saygısına sahip ergenlerin yüksek küresel benlik 
saygısı skoru yapmasıdır. Bu noktada, ergenlik dönemindeki 
bireylerde benlik saygısı ve ebeveyn desteği arasında pozitif 
yönlü bir bağlantı vardır (Bean ve ark. 2003). Türkiye özelinde 
incelenen makalelerde de ebeveynlik stillerinin ergenlerin 
davranışları ve benlik saygısı üzerinde etkili olduğunu gösteren 
bulgular vardır  (Yıldız ve Erci 2011, Dokuyan 2016, Yüksel-
Şahin ve Öztoprak 2019). Öte yandan; ergenlik dönemindeki kız 
çocuklarının benlik saygısı ve ebeveynlik stili arasındaki ilişkinin 
incelenmesi için daha fazla sayıda boylamsal ve kültürlerarası 
çalışmaya ihtiyaç vardır.

Birçok araştırma, farklı kültürlerde benlik saygısı düzeylerindeki 
farklılıkların benlik saygısı gelişiminde o kültür içerisindeki 
değerlerin ve farklı alanların etkili olduğunu belirtmektedir. Beden 
imgesi ve cinsiyet rollerine ilişkin toplumsal normlara uyumun 
her kültürde benlik saygısını yordayabileceği, fakat hangi değerin 
benlik saygısını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyeceğinin 
kültürden kültüre değişiklik gösterdiği görülmektedir. Buna 
göre, benlik saygısında etkili olan 4 farklı yordayıcının birbiriyle 
etkileşim içinde olduğu ve kültürel bağlamlarda etki derecelerinin 
farklılık gösterebileceği görülmüştür. 

Benlik saygısı, ergenlik döneminde psikososyal gelişim için önemli 
ve dinamik bir yapıdır (Birkeland ve ark. 2012). Bu bağlamda, 
ergenlik dönemindeki kız çocukların benlik saygısını olumlu ya 
da olumsuz yönde etkileyebilecek yordayıcıların içinde bulunulan 
kültüre göre belirlenmesi önemlidir. Kadın cinsiyet rolleri ve 
stereotiplerinin kültürel normlar içinde kendine yer bulması ve 
beden imgesine ve aile içindeki yaşayışa etkisi söz konusudur. 
Özellikle genç nüfusun yüksek olduğu Türkiye’de, ergenlik 
dönemindeki kız çocukların psikolojik iyi oluşunun desteklemesi 
için benlik saygısını etkileyen kültürle etkileşimli yordayıcıların 
belirlenmesi önemlidir. Bu noktada, toplumsal cinsiyet rollerinin 
ve kültürel normlara uyum baskılarının ergenlik dönemindeki kız 
çocuklarının benlik saygısına ve psikolojik iyi oluşuna etkisini 
gösteren Türkiye’den yürütülen çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Özellikle; okullarda ve medyada yürütülecek, kadın cinsiyetine 
ilişkin eşitsiz toplumsal uygulamalara yönelik müdahale 
programlarının geliştirilmesi bu hususta gereklidir. Ergenlik 
dönemindeki kız çocuklarının benlik saygısı gelişimini arttırmaya 
yönelik müdahalelerin geliştirilmesinde, benlik saygısını negatif 
ve pozitif yönde etkileyen kültür temelli farklılıkları gösteren 
yordayıcılar göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle bu 
doğrultuda uzun yılları kapsayan boylamsal ve kültürlere özgü 
çalışmaların yapılması ergenlik dönemindeki kız çocukların 

benlik saygısı gelişimini etkileyen unsurların belirlenmesinde 
yarar sağlayacaktır.
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