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ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNDE BEDEN ĠMAJI ve ĠLĠġKĠLĠ 

DEĞĠġKENLERĠN ÜÇLÜ ETKĠ MODELĠ KAPSAMINDA ĠNCELENMESĠ 

 

 

Bu çalıĢmada, kız üniversite öğrencilerinde beden imajı (beden doyumsuzluğu, 

bedene yatırım) ve iliĢkili değiĢkenlerin (aile etkisi, akran etkisi, medya etkisi, yeme 

alıĢkanlıkları, benlik saygısı) incelenmesi amaçlanmıĢtır. Öncelikle aile ve akran 

etkisini ölçen bir öz bildirim ölçeği geliĢtirilerek psikometrik özellikleri pilot çalıĢma 

ile incelenmiĢtir. Pilot çalıĢma kız üniversite öğrencilerinden oluĢan 273 kiĢilik 

örneklemle gerçekleĢtirilmiĢtir. Pilot çalıĢma sonucunda aile ve akran etkisini ölçen 

geçerli, güvenilir ve ana çalıĢmada kullanılabilecek bir ölçek (Aile ve Akran Etkisi 

Ölçeği) oluĢturulmuĢtur. Ana çalıĢma; spor yapan 212, spor yapmayan 218 kız 

üniversite öğrencisinden oluĢan örneklemlerle gerçekleĢtirilmiĢtir. DeğiĢkenler 

arasındaki iliĢkileri belirlemek amacıyla korelasyon ve regresyon analizi ve spor 

yapıp yapmamaya göre beden imajı ve iliĢkili değiĢkenlerin farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek için bağımsız örneklem t testi ve çok yönlü varyans analizi 

(MANOVA) yapılmıĢtır. Sonuç olarak, spor yapan katılımcıların medya etkisi, aile ve 

akran genel etkisini daha fazla hissettikleri ve daha çok kısıtlı yeme davranıĢı 

gösterdikleri belirlenirken; spor yapmayan katılımcıların daha fazla beden 

doyumsuzluğu yaĢadıkları gözlenmiĢtir. Benlik saygısı tüm katılımcılarda beden 

doyumsuzluğu ve bedene yatırımı yordamaktadır. Spor yapan katılımcılarda kilo ve 

boy memnuniyeti, spor yapmayan katılımcılarda laksatif kullanımı beden 

doyumsuzluğunu yordamaktadır. Spor yapan katılımcılarda medya etkisi, kısıtlı 

yeme ve beden kitle endeksi bedene yatırımı yordarken spor yapmayan 

katılımcılarda medya etkisi ve aile ve akran genel etkisi yordamaktadır. ÇalıĢmanın 

sonuçları Üçlü Etki Modeli ve ilgili literatür kapsamında tartıĢılmıĢtır. 

 

 

Anahtar Sözcükler: beden imajı, beden doyumsuzluğu, bedene yatırım, üçlü etki 

modeli, medya etkisi, akran etkisi, aile etkisi.   
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AN INVESTIGATION OF BODY IMAGE and RELATED VARIABLES AMONG 

UNIVERSITY STUDENTS IN THE SCOPE OF TRIPARTITE INFLUENCE 

MODEL 

 

 

The present study is aimed to investigate the body image (body dissatisfaction, body 

invesment) and relevant variables (family effect, peer effect, media effect, eating 

behaviours, self-esteem) among undergraduate women. Firstly a self-report 

questionnaire which evaluates family and peer effect developed and its psychometric 

properties are analysed with a pilot study. 273 undergraduate women participated in 

the pilot study. As a result of the pilot study; a realiable, valid questionnaire which 

evaluates family and peer effect (Family and Peer Effect Scale) is developed. 212 

undergraduate women who exercise and 218 undergraduate women who doesn’t 

participated in the main study. Correlational and regression analyses, t-tests and 

MANOVA’s were performed in order to examine the relationships among these 

variables and to test possible exercise status differences in body image and relevant 

variables. The findings showed that media effect, family and peer general effect and 

restrained eating was greater for the participants who exercise; while body 

dissatisfaction was greater for the participants who doesn’t. Self-esteem was a 

significant predictor of body dissatisfaction and body invesment for all participants.  

The predictors of body dissatisfaction were weight and height contentment for the 

participants who exercise, laxative use for  the participants who doesn’t. The 

predictors of body invesment were media effect, restrained eating, body mass index 

for the participants who exercise; media effect and family and peer general effect for  

the participants who doesn’t. In conclusion, the results of the current study were 

discussed in the light of tripartite influence model and relevant literature findings. 

 

 

 

 

 

Keywords: Body image, body dissatisfaction, body invesment, tripartite influence 

model, media effect, family effect, peer effect.  
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GĠRĠġ 

 

 

Beden imajı kavramına yönelik ilgi 20. yüzyıldan itibaren artıĢ göstermiĢtir 

(Grogan, 2008: 2).  Beden imajının çeĢitli tanımlarında, çok boyutlu bir kavram olduğu 

vurgusu yapılmaktadır (Striegel-Moore & Franko, 2002: 183; Grogan, 2008: 3). Algısal, 

duygusal, tutuma yönelik, davranıĢsal, biliĢsel boyutları olan beden imajı öznel bir 

değerlendirmeyi içermektedir (Cash, 2004: 1).  

Beden imajı öznel, çok boyutlu bir kavramdır ve bireylerin bedenlerine yönelik çok 

çeĢitli algı, duygu, düĢünce ve deneyimlerinden oluĢmaktadır. Beden imajı insan 

davranıĢının anlaĢılmasında önemli bir yere sahiptir. Beden imajı bireylerin duygu, 

düĢünce ve davranıĢlarını etkileyerek günlük yaĢamlarını ve dolayısıyla yaĢam kalitelerini 

etkilemektedir. GeçmiĢte ve günümüzde beden imajını inceleyen araĢtırmalar beden 

imajının karmaĢık bir yapısı olduğunu ortaya koymaktadır. GerçekleĢtirilen araĢtırmalar 

beden imajı deneyimlerine ait farklı boyutları ele almaktadırlar. Bununla birlikte beden 

imajının yeme bozuklukları, depresyon gibi sorunlarla da iliĢkilendiriliyor olması beden 

imajını ve iliĢkili faktörleri açıklamaya yönelik çalıĢmalara duyulan ihtiyacı 

göstermektedir.  

 Bu çalıĢmada beden imajının duygusal boyutu olarak beden doyumsuzluğu ve 

biliĢsel boyutu olarak bedene yatırım ele alınmıĢtır. ÇalıĢmada beden imajının boyutları 

olan beden doyumsuzluğu ve bedene yatırımın, beden imajı ve iliĢkili faktörleri 

açıklamaya yönelik modellerden biri olan ―Üçlü Etki Modeli‖ kapsamında incelenmesi 

amaçlanmıĢtır. Bu amaçla; beden imajının boyutları ile iliĢkili olması beklenen 

sosyokültürel faktörler olarak medya etkisi, aile etkisi ve akran etkisi araĢtırmaya dahil 

edilmiĢtir. Ayrıca beden imajının boyutları ile iliĢkili olması beklenen kiĢisel faktörler 

olarak yeme alıĢkanlıkları, benlik saygısı ve fiziksel egzersiz (spor) ve sosyo-demografik 

özellikler ele alınmıĢtır.  

Beden imajına iliĢkin çalıĢmalara yaygın olarak rastlanmasına rağmen (Bedford & 

Johnson, 2006: 41 – 55; Thompson & Stice, 2001: 181 – 183; Glauert, Rhodes, Byrne, 

Fink & Grammer, 2009: 443 – 452; McLaren & Kuh, 2004: 35 – 54; McLean, Paxton & 

Wertheim, 2009: 000 – 000; Khorshid, EĢer, Denat & Çınar, 2007: 1 – 14) beden imajını 
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üçlü etki modeli çerçevesinde ele alan çalıĢmalara daha az rastlanmaktadır (Keery, van der 

Berg & Thompson, 2004: 248 – 249; Yamamiya, Shroff & Thompson, 2008: 88 – 91; 

Menzel, Sperry, Small, Thompson, Sarwer & Cash, 2011: 469 – 477).  Bilindiği kadarıyla 

ilgili literatürde beden imajı ile yeme alıĢkanlıkları olan kısıtlı yeme, duygusal yeme ve 

dıĢsal yeme davranıĢları arasındaki iliĢkiyi ele alan çalıĢma sayısı oldukça azdır (Anschutz, 

Engels & van Strien, 2008: 72; Farrow & Tarrant, 2009: 1021 – 1034). Bu nedenle mevcut 

çalıĢmadan elde edilecek bulguların ilgili literatüre katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. 

Bilindiği kadarıyla ülkemizde aile etkisi ve akran etkisini ölçen bir değerlendirme 

aracı bulunmamaktadır. Bu çalıĢma sonucunda aile etkisi ve akran etkisinin ölçen bir 

değerlendirme aracı oluĢturulmuĢ olacaktır. Ayrıca bilindiği kadarıyla ülkemizde beden 

imajının duygusal ve biliĢsel boyutlarının birlikte incelendiği bir çalıĢma 

bulunmamaktadır. Bu nedenle çalıĢma, benzer diğer çalıĢmalardan ayrılmaktadır. Bu 

çalıĢmanın sonucunda beden imajının boyutları olan beden doyumsuzluğu ve bedene 

yatırım Thompson, Heinberg, Altabe, Tantlef-Dunn (1999: 62) tarafından geliĢtirilen 

―Üçlü Etki Modeli‖ çerçevesinde ilk defa çalıĢılmıĢ olacaktır.  

AraĢtırmanın hipotezleri belirlenirken kuramın sayıtlılarından ve literatürde yer 

alan çalıĢma bulgularından yola çıkılmıĢ olup, incelenen değiĢkenlere iliĢkin altı hipotez 

belirlenmiĢtir: 

1. Spor yapıp yapmamanın beden imajı boyutları ile iliĢkili olması, spor yapmayan 

katılımcıların daha fazla beden doyumsuzluğu ve bedene yatırım yaĢadıklarını 

belirtmeleri beklenmektedir.  

2. Spor yapıp yapmamanın sosyokültürel faktörler ile iliĢkili olması beklenmektedir. Spor 

yapmayan katılımcıların medya, aile ve akran etkilerini daha fazla hissettiklerini 

belirtmeleri beklenmektedir.  

3. Spor yapıp yapmamanın diğer kiĢisel faktörler ile iliĢkili olması beklenmektedir. Spor 

yapmayan katılımcıların duygusal yeme, dıĢsal yeme ve kısıtlı yeme düzeylerinin daha 

yüksek ve benlik saygısı düzeylerinin ise daha düĢük olması beklenmektedir. 

4. Beden kitle endeksinin beden doyumsuzluğu ve bedene yatırım ile iliĢkili olması, beden 

kitle endeksi daha fazla olan katılımcıların beden doyumsuzluğu ve bedene yatırım 

düzeylerinin daha yüksek olması beklenmektedir. 
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5. Sosyokültürel faktörler ve kiĢisel faktörlerin beden doyumsuzluğu ile iliĢkili olması 

beklenmektedir. Sosyokültürel faktörler olan medya, aile ve akran etkilerindeki artıĢın 

ve kiĢisel faktörlerden kısıtlı, duygusal ve dıĢsal yeme davranıĢlarındaki artıĢın, kiĢisel 

faktörlerden ise benlik saygısındaki düĢüĢün beden doyumsuzluğundaki artıĢ ile iliĢkili 

olması beklenmektedir.  

6. Sosyokültürel faktörler ve kiĢisel faktörlerin bedene yatırım ile iliĢkili olması 

beklenmektedir. Sosyokültürel faktörler olan medya, aile ve akran etkilerindeki artıĢın 

ve kiĢisel faktörlerden kısıtlı, duygusal ve dıĢsal yeme davranıĢlarındaki artıĢın, kiĢisel 

faktörlerden ise benlik saygısındaki düĢüĢün bedene yatırımdaki artıĢ ile iliĢkili olması 

beklenmektedir.  

 

Bu çalıĢma dört ana bölümden oluĢmaktadır. Bölümler içerisinde ele alınan konular 

ve açıklamalar alt baĢlıklar altında toplanarak anlatım kolaylığının sağlanması 

amaçlanmıĢtır. Birinci bölümde beden imajı ve iliĢkili değiĢkenler ve bu konuda yapılmıĢ 

çalıĢma bulguları aktarılmıĢtır. ÇalıĢmanın ikinci bölümünde, araĢtırmanın kuramsal 

temellerine yer verilmiĢtir. ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde pilot çalıĢmanın, dördüncü 

bölümünde ise ana çalıĢmanın örneklem yapısından ve özelliklerinden bahsedilmekte, 

araĢtırmada kullanılan ölçüm araçları tanıtılmakta, araĢtırmanın amacı ve yapılan 

iĢlemlerin sırasına iliĢkin bilgilere yer verilmektedir.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

BEDEN ĠMAJI ve ĠLĠġKĠLĠ FAKTÖRLER 

 

Bu bölümde beden imajı ve iliĢkili faktörler sırası ile ele alınacaktır. Bu amaçla 

öncelikli olarak beden imajının boyutları olan beden doyumsuzluğu ve bedene yatırım 

kavramları açıklanacaktır. Sonrasında ise sırasıyla beden imajı ile iliĢkili sosyokültürel 

faktörlerden ve kiĢisel faktörlerden söz edilecektir. Beden imajı ile iliĢkili sosyokültürel 

faktörler olarak medya etkisi, akran etkisi, aile etkisi iĢlenecek; beden imajı ile iliĢkili 

kiĢisel faktörler olarak ise sırasıyla benlik saygısı, yeme alıĢkanlıkları ve spor yapıp 

yapmama ele alınacaktır. 

 

1.1.  BEDEN ĠMAJI 

Bedenimiz birçok iĢlevinin yanında sosyal bir nesnedir (Cash & Fleming, 2002: 

277). Sosyal etkileĢimlerde algılanan ilk Ģey bedenimizdir. Bedenimiz her zaman ilgi 

odağıdır ve baĢkalarının değerlendirmelerine açıktır (Pokrajac-Bulian & ŽivĦiĤ-BeĤireviĤ, 

2005: 55). Fiziksel görünüĢümüz; bize ait cinsiyet, etnik köken, yaĢ ve hatta 

sosyoekonomik seviye gibi bilgileri sağlayarak bize sosyal dünyamızda kimlik kazandırır 

(Cash & Fleming, 2002: 277). Dolayısıyla yaĢam deneyimlerimiz, içinde yaĢamakta 

olduğumuz bedenden ayrılmaz bir biçimde etkilenmektedir (Cash, 2004: 1). Çünkü fiziksel 

görünüĢ, sosyal kalıplar doğrultusunda sosyal algıları ve davranıĢları etkilemektedir. Ġnsan 

bedeni doğumdan ölüme kadar sürekli olarak değiĢime uğradığı için (Cash, 2002: 41), 

beden imajının geliĢimi de yaĢam boyu devam eden bir süreç olarak karĢımıza çıkmaktadır 

(Tantleff-Dunn & Gokee, 2002: 110). Böylece bireyin fiziksel olarak ne kadar çekici 

olduğu, yaĢamı boyunca edindiği bireysel ve kiĢilerarası deneyimleri Ģekillendirebilir hale 

gelmektedir (Cash & Fleming, 2002: 277). Ancak bireylerin görünüĢlerine yönelik öznel 

deneyimleri, psikososyal olarak, görünüĢlerinin nesnel ya da sosyal gerçekliğinden çok 

daha güçlüdür (Cash, 2004: 1). Bu öznel tecrübeleri Cash (1990) ―içsel görüĢ‖ (inside 

view) yani beden imajı olarak adlandırmaktadır (akt: Cash, 2004: 1). 

Psikoloji ve sosyoloji alanlarında beden imajına yönelik ilgi, 1920‘lerde Paul 

Schilder‘in çalıĢmalarıyla yön kazanmıĢtır. Daha öncesinde, beden imajı çalıĢmaları, beyin 
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hasarı sonucu meydana gelen bozulmuĢ beden algıları ile sınırlı kalmıĢtır. Schilder 

çalıĢmasında (1950) beden imajının sadece algısal bir kavram olmadığına; tutumların ve 

diğer kiĢilerle olan etkileĢimlerin bir yansıması olduğuna dikkat çekmiĢtir (akt: Grogan, 

2008: 2 – 3). Schilder beden imajını ―bedenimizin; bize göründüğü Ģekliyle, zihnimizde 

oluĢturduğumuz bir resmi‖ olarak tanımlamıĢtır (Schilder, 1950: 11; akt: Grogan, 2008: 3). 

Daha sonraki yıllarda araĢtırmacılar tarafından yapılan beden imajı tanımları; kilo doyumu, 

ölçü algısında doğruluk, görünüĢ doyumu, beden doyumu, görünüĢ değerlendirmesi, 

görünüĢ oryantasyonu, beden endiĢeleri, beden saygısı, beden Ģeması gibi çok çeĢitli 

kavramları içermektedir (Grogan, 2008: 3). Grogan (2008: 3) ise beden imajını ―bir kiĢinin 

bedenine yönelik algıları, düĢünceleri ve duyguları olarak‖ tanımlamıĢtır. 

Grogan‘ın (2008: 3) da belirttiği gibi beden imajı, algısal, tutuma yönelik ve 

duygusal unsurları içinde bulunduran çok boyutlu bir kavramdır (Striegel-Moore & 

Franko, 2002: 183). Beden imajı kavramı, vücuda, özellikle de fiziksel görünüĢe yönelik 

psikolojik deneyimlere gönderme yapmaktadır (Cash, 2004: 1). Beden imajı; insanların 

kendi bedenlerine iliĢkin tutumları dahil (Thompson, Heinberg, Altabe & Tantleff-Dunn, 

1999: 10), kendi fiziksel özelliklerine yönelik düĢüncelerini, duygularını ve davranıĢlarını 

içeren bir yapıdır (Muth & Cash, 1997: 1438; Cash, 2004: 1 – 2). Beden imajını oluĢturan 

bu boyutlarda bozukluklar olması ―beden imajı endiĢeleri‖ (body image concerns) olarak 

adlandırılmaktadır. Bu bozukluklar olumsuz yönde bozulmuĢ bir görünüĢ algısı, beden 

imajı doyumsuzluğu ya da kiĢinin kendisini değerlendirmede görünüĢüne fazla önem 

vermesi (bedene yatırım – body invesment) Ģeklinde görülebilir (Striegel-Moore & Franko, 

2002: 183). Bireylerin gerçek fiziksel özelliklerinden bağımsız olarak, görünüĢlerine 

yönelik kendi algıları, inançları ve duyguları; baĢkalarının kendilerini nasıl gördüğüne dair 

inançlarını belirleyebilir. Bu nedenle olumlu bir beden imajı, sosyal güveni kolaylaĢtırırken 

olumsuz bir beden imajı sosyal geri çekilmeye ve kaygıya sebep olabilmektedir (Cash & 

Fleming, 2002: 277). 

Cinsiyet beden imajını etkileyen faktörlerden birisidir. YaĢa bağlı olmaksızın 

kadınlar erkeklerden çok daha fazla beden imajı ile ilgili endiĢe yaĢamaktadırlar (Striegel-

Moore & Franko, 2002: 183). Çünkü güncel zayıf ideale ulaĢmaya yönelik sosyal baskılar 

erkeklerden daha fazla kadınları etkilemektedir (Grogan, 2008: 16, 108). Kadın güzelliği 

için geçerli olan günümüz sosyal standartları birçok kadın için ulaĢılması imkansız olan 

zayıf bir bedene vurgu yapmaktadır (Tiggemann, 2002: 91). Batılı ve endüstrileĢmiĢ 



6 

 

kültürlerde ideal diĢi güzelliğini karakterize eden özellikler; beyaz, genç, uzun, sıkı fakat 

fazla kaslı olmayan, zayıf ama aynı zamanda büyük göğüslü bir bedendir (Levine & 

Smolak, 2002: 78). Kadınlar için zayıf olma çağdaĢ güzellik anlayıĢının temel taĢıdır. 

Bedenin aĢırı derecede istendiği gibi Ģekillendirilebilir olarak algılandığı yaygın kültürel 

bağlamda, zayıf bir bedene sahip olmak kadınlar için sosyal bir norm haline gelmiĢtir 

(Striegel-Moore & Franko, 2002: 187). Güzellik mitinin; kız çocukları ve kadınlar 

üzerinde önemli etkileri olmaktadır. Bu etki, kadınlar için geçerli olan cinsiyet rol 

kalıplarında güzelliğin merkezi önemi olmasından kaynaklanmaktadır. Kadının kendisini 

güzel olarak atfetmesi onun diĢi kimliğini onaylamaktadır. Güzel görünmek, kiĢinin 

diĢiliğe yönelik sosyal beklentileri karĢıladığının diğer kiĢilerce onaylanmasıdır (Striegel-

Moore & Franko, 2002: 187). 

Batı kültürlerinde kabul edilebilir olarak tarif edilen bu ideal figür çok dar bir ranja 

sahiptir ve bu ranjın dıĢında kalanlar ön yargıyla karĢılaĢmaktadırlar (Grogan, 2008: 5). 

GeliĢmiĢ Batı toplumlarında zayıflık genellikle; mutluluk, baĢarı, gençlik ve sosyal kabul 

edilirlik ile iliĢkilendirilmektedir. Fazla kilolu olmak ise tembellik, irade azlığı, kontrolsüz 

olma ile iliĢkilendirilmektedir (Grogan, 2008: 9). Dolayısıyla zayıf bir bedenin elde 

edilmesi bir tür dönüĢüm mitini de içermektedir: kilo kaybetme kiĢinin sadece beden 

ölçüsünün değiĢmesinden çok daha fazlasını vaat etmektedir; kiĢinin sosyal statüsünde 

hem ekonomik hem de kiĢilerarası açılardan değiĢiklik olacağını vaat etmektedir (Striegel-

Moore & Franko, 2002: 187).  

Farklı yaĢ grupları için ideal ve kabul edilebilir olarak algılanan farklı beden 

ölçüleri olabilmektedir. Rand & Wright (2000: 98) çocuklar, ergenler, genç yetiĢkinler ve 

orta yaĢlılar olmak üzere 4 farklı yaĢ grubundan katılımcıların yer aldığı bir çalıĢma 

gerçekleĢtirmiĢlerdir. AraĢtırmacılar çalıĢmalarında farklı yaĢ grupları için ideal ve kabul 

edilebilir olarak algılanan beden ölçülerini belirlemeyi amaçlamıĢlardır. AraĢtırmacılar 4 

farklı yaĢ grubundaki katılımcıların hepsinin; bebekler, çocuklar, genç yetiĢkinler, orta 

yaĢlılar ve yaĢlılar için ideal ve kabul edilebilir beden ölçüleri olarak ortalama ölçüleri 

tercih ettiklerini belirlemiĢlerdir. Ayrıca araĢtırmacılar, katılımcıların yaĢı arttıkça geniĢ 

beden ölçülerine gösterdikleri toleransın da arttığı sonucuna ulaĢmıĢlardır. AraĢtırma 

sonuçları küçük değiĢiklikler olmakla birlikte ideal beden algısında bir devamlılık 

olduğunun gösterilmesi açısından önem taĢımaktadır.  
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Zayıf ideal bedenlerin algılanmasında zayıflığa yapılan atıfların önemli bir rolü 

bulunmaktadır. Evans (2003) çalıĢmasında zayıflığa yapılan olumlu atıfları ele almıĢtır. 

Deneysel modelde yürüttüğü çalıĢmasında Evans; katılımcıları zayıf ideal modellerin 

baĢarı ve mutluluk hikayeleri ile eĢleĢtiği 2 koĢul ve zayıf ideal modelin baĢarısızlık ve 

mutsuzluk hikayeleri ile eĢleĢtiği 2 koĢul olmak üzere toplam 4 koĢuldan birine dahil 

etmiĢtir. Olumlu iki koĢulun birinde katılımcılar zayıf ideal modelin fotoğrafına bakarken 

bir baĢarı hikayesi dinlemiĢ ya da herhangi bir hikaye dinlemeden sadece fotoğrafa 

bakmıĢlardır. Olumsuz 2 koĢuldan birinde katılımcılar, fotoğrafa bakarken baĢarısızlık 

hikayesi dinlemiĢ diğerinde ise ―iyi ve kötü zamanlarıyla sıradan bir hayat‖ hikayesi 

dinlemiĢlerdir. AraĢtırma sonucunda fotoğrafa bakarken baĢarı hikayesi dinleyen ya da 

sadece fotoğrafı gören yani olumlu koĢulda olan katılımcıların, olumsuz koĢulda yer alan 

katılımcılara göre; daha olumsuz duygulanım ve daha düĢük benlik saygısı belirttikleri, 

kendi yaĢamları ile ilgili daha olumsuz olaylar öngördükleri bulunmuĢtur. Swami et al. 

(2008: 580) da kadın ve erkeklerin farklı beden kitle endeksine sahip olan bedenlere 

yönelik yaptıkları etiketlemeleri belirlemek amacıyla bir araĢtırma gerçekleĢtirmiĢlerdir. 

AraĢtırmanın sonucunda beden kitle endeksi 19 – 20 olan kadınların ve beden kitle endeksi 

21 – 22 olan erkeklerin, katılımcılar tarafından daha az tembel, daha az yalnız ve daha az 

alay edilme yaĢayan kiĢiler olarak değerlendirildikleri belirlenmiĢtir (Swami, Furham, 

Amin, Chaudhri, Joshi, Jundi, Miller, Mirza-Begum, Begum, Sheth & Tovée, 2008: 588). 

Bu araĢtırmaların sonuçları, kadınlar için önemli olanın sadece zayıf ideal beden imajı 

değil, aynı zamanda bu idealin yansıtılıĢ biçimi ve idealin taĢıdığı olumlu ya da olumsuz 

atıflar olduğunu göstermektedir.  

Kilo ve güzellik algısı arasındaki iliĢki yıllar içerisinde değiĢim göstermiĢtir. Her ne 

kadar günümüzde zayıf olmak sağlıklı olmak ile ve aĢırı kilolu olmak sağlıksız olmak ile 

iliĢkilendiriliyor olsa da 20. Yüzyılın baĢlarında zayıflık sağlıklı olmak ile 

iliĢkilendirilmiyordu. Tam tersine zayıflık bu dönemde tüberküloz ve AIDS gibi hastalıklar 

sebebiyle hastalık ile iliĢkilendiriliyordu (Grogan, 2008: 16). Dolayısıyla 20. Yüzyıl ve 

öncesinin güzellik anlayıĢı güncel güzellik anlayıĢından oldukça farklıdır (Örn= Pierre-

Auguste Renoir – Blonde Bather, 1881). Orta Çağ‘dan itibaren güzel ve erotik kabul edilen 

dolgun, yuvarlak hatlı kadın bedeni 20. yüzyıldan itibaren değiĢime uğramıĢ ve yerini 

moda dergilerinde yer alan zayıf, ince kadın bedeni almıĢtır (Grogan, 2008: 16) (Örn= Top 

Model Adriana Lima). Kadınlar bu ideal bedene ulaĢma çabalarında baĢarısız olduklarında 
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sonucu beden doyumsuzluğu yaĢayabilmektedirler. Bu idealin benimsenmesi ise kadınların 

görünüĢlerine verdikleri önemin artmasına ve bedene yatırım yapmalarına neden olacaktır.  

Kadınların beden imajları ile ilgili olarak farklı deneyimler yaĢadıkları 

görülmektedir. Bazı araĢtırmacılar bu deneyimlerden, beden ölçülerinin yanlıĢ algılanması 

gibi algısal boyutta olanlarla ilgilenirken; bazı araĢtırmacılar ise bedene yönelik tutumlarla 

ilgilenmektedirler. Beden imajının tutuma yönelik boyutlarına iliĢkin yapılan çalıĢmaların 

bazıları doyuma yani bedenin değerlendirilmesine (duygusal boyut) odaklanırken, diğerleri 

ise görünüĢe verilen öneme yani yatırıma (biliĢsel boyut) odaklanmaktadırlar (Grogan, 

2008: 41, 42). Bu çalıĢma kapsamında beden doyumu/doyumsuzluğu ve bedene yatırım, 

beden imajının duygusal ve biliĢsel boyutları olarak ele alınacaktır.  

 

1.1.1. Beden Doyumsuzluğu 

Beden doyumsuzluğu beden imajının tutuma yönelik boyutlarından biri olarak 

karĢımıza çıkmaktadır ve bir kiĢinin bedenine yönelik olumsuz düĢünceleri ve duyguları 

Ģeklinde tanımlanmaktadır (Grogan, 2008: 3 – 4). Beden doyumsuzluğu; beden ölçüsünün, 

Ģeklinin, kilonun, kas yoğunluğunun olumsuz değerlendirilmesiyle iliĢkilidir ve genelde 

kiĢinin ideal bedeni ile kendi bedenini değerlendiriĢi arasındaki farklılığı göstermektedir 

(Cash & Szymanski, 1995: 467). Beden doyumsuzluğu kiĢinin kendini değerlendirmesine 

dayandığı için öznel bir kavram olarak karĢımıza çıkmaktadır. Özellikle Batı ülkelerindeki 

kadınlarda beden doyumsuzluğu o kadar yaygın biçimde görülmektedir ki bu durum,  

―normatif hoĢnutsuzluk‖ (normative discontent) olarak adlandırılmaktadır (Rodin, 

Silberstein & Streigel-Moore, 1984; akt: Glauert, Rhodes, Byrne, Fink, & Grammer, 2009: 

443).  

Beden doyumsuzluğu ile ilgili literatür incelendiğinde beden doyumsuzluğunun; 

yetiĢkin kadınlar (Bedford & Johnson, 2006: 41 – 55; Thompson & Stice, 2001: 181 – 183; 

Glauert, Rhodes, Byrne, Fink & Grammer, 2009: 443 – 452), ergen kızlar (Dinç & 

Alisinanoğlu, 2010: 65 – 77; Hargreaves & Tiggemann, 2003a: 465 – 477; Hargreaves & 

Tiggemann, 2003b: 367 – 373; Griffiths & McCabe, 2000: 301 – 314), kız çocuklar 

(Anschutz, Engels, Leeuwe & Strien, 2009: 1035 – 1050; Sinton & Birch, 2006: 165 – 

175; Sands & Wardle, 2003: 193 – 204) ve yaĢlı kadınların yer aldığı (McLaren & Kuh, 

2004: 35 – 54; McLean, Paxton & Wertheim, 2009: 000 – 000; Khorshid, EĢer, Denat & 
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Çınar, 2007: 1 – 14) çeĢitli çalıĢmalarda ele alındığı görülmektedir. Sadece kadınların yer 

aldığı örneklemler ile gerçekleĢtirilen çalıĢmalar olduğu gibi, hem kadın hem de erkeklerin  

örneklem grubunda yer aldığı (Hargreaves & Tiggemann, 2003a: 465 – 477; Hargreaves & 

Tiggemann, 2003b: 367 – 373; Kubic & Chory, 2007: 283 – 291; Thompson, Corwin & 

Sargent, 1997: 279 – 284; Knauss, Paxton & Alsaker, 2008: 633 – 643) ya da sadece erkek 

katılımcılarla yürütülen çalıĢmalar da (Lavender & Anderson, 2009: 000 – 000; 

Williamson & Hartley, 1998: 160 – 170) bulunmaktadır. Aynı zamanda literatürde; beden 

doyumsuzluğu ile iliĢkilendirilen anoreksiya nervosa (Cash & Deagle, 1997: 107 – 125; 

Damani, Button & Reveley, 2001: 167 – 181), bulimiya nervosa (Keel, Mitchell, Davis & 

Crow, 2001: 48 – 56; Wiederman & Pryor, 2000: 90 – 95), obezite (Grilo, Masheb, Brody, 

Burke-Martindale & Rothschild, 2005: 347 – 351; Pınar, 2002: 30 – 41) ve beden 

dismorfik bozukluğu (Buhlmann, Cook, Fama, & Wilhelm, 2007) gibi klinik tanılı 

örneklem gruplarıyla ya da herhangi bir klinik tanı almamıĢ olan örneklem gruplarıyla 

yürütülen çalıĢmalar da bulunmaktadır.  

Beden doyumsuzluğu ile ilgili yapılan çalıĢmalarda beden doyumsuzluğu; benlik 

saygısı (Thompson, Shroff, Herbozo, Cafri, Rodriguez & Rodriguez, 2007: 24 – 29; 

Pokrajac-Bulian & ŽivĦiĤ-BeĤireviĤ, 2005: 54 – 60), kısıtlı yeme davranıĢı (Orsel, 

Canpolat, Akdemir & Ozbay, 2004: 5 – 15; Thompson & Digsby, 2004: 85 – 90), 

depresyon (Pınar, 2002: 30 – 41; Goldfield, Moore, Henderson, Buchholz, Obeid & 

Flament, 2010: 186 – 192; Ohring, Graber & Brooks-Gunn, 2002: 404 – 414), aleksitimi 

(Berardis, Serroni, Campanella, Carano, Gambi, Valchera, Conti, Sepede, Caltabiano, 

Pizzorno, Cotellessa, Salerno & Ferro, 2009), kilo endiĢeleri (Davison, Markey & Birch, 

2003: 320 – 332; Vocks, Hechler, Rohrig & Legenbauer, 2009: 713 – 728), zayıflama 

güdüsü (drive for thinness) (Keski-Rahkonen, Bulik, Neale, Rose, Rissanen & Kaprio, 

2005; Sands, 2000), etnik köken (Frederick, Forbes, Grigorian & Jarcho, 2007; DeLeel, 

Hughes, Miller, Hipwell & Theodore, 2009; Altabe, 1998) gibi çeĢitli değiĢkenlerle iliĢkili 

bulunmuĢtur.  

Kadınların ideal olarak algıladıkları beden ölçüleri ile beden doyumsuzluğu 

arasında iliĢki bulunmaktadır. Guaraldi, Orlandi, Boselli & O‘Donnell (1999) yaĢları 15 ile 

65 arasında (ORT=31, SS=13) değiĢmekte olan 78 kadın katılımcı ile yürüttükleri 

çalıĢmalarında kadınların ideal olarak gördükleri beden ölçülerini belirlemeyi 

amaçlamıĢlardır. Bunun için bir video tekniği kullanan araĢtırmacılar, ilk önce 
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katılımcılardan videodaki görüntünün yatay (kilo) ve dikey (boy) eksenlerinde oynamalar 

yaparak nasıl göründüklerini düĢünüyorlarsa (algılanan beden) görüntüyü o kilo ve boya 

ayarlamalarını istemiĢlerdir. Sonrasında ise katılımcılardan yine eksenleri kullanarak nasıl 

görünmek istiyorlarsa (ideal beden) görüntüyü o kilo ve boya ayarlamalarını istemiĢlerdir 

(Guaraldi, Orlandi, Boselli & O‘Donnell, 1999: 122 – 123). AraĢtırmacılar, araĢtırma 

sonunda, beden kitle endeksleri 17,36 ile 32,43 arasında (ORT=22,33, SS=3,09) olan 

katılımcıların kendilerini gerçekte olduklarından biraz daha zayıf ve uzun olarak 

algıladıklarını bulmuĢlardır. Ancak aynı zamanda katılımcıların olduklarını 

düĢündüklerinden daha zayıf ve daha uzun olmak istedikleri bulunmuĢtur. Bu sonuçlar 

katılımcıların kendileri için ideal beden olarak, kadınlar için güncel olan zayıf beden 

idealine uygun bir ideal beden istediklerini göstermektedir (Guaraldi, Orlandi, Boselli & 

O‘Donnell, 1999: 123 – 125).  

Beden doyumsuzluğunu etkileyen faktörlerden birisi cinsiyettir. Pek çok çalıĢmada 

kadınların erkeklere göre daha fazla beden doyumsuzluğu yaĢadıkları bulunmuĢtur 

(Kalafat ve Kılcal, 2008; Pınar, 2002; Kubic & Chory, 2007: 283 – 291). Kalafat ve Kılcal 

(2008) öz bildirim ölçekleri kullanarak gerçekleĢtirdikleri çalıĢmalarında üniversite 

öğrencilerinin beden doyumlarını değerlendirmeyi amaçlamıĢlardır. 1054 katılımcıya yer 

verilen araĢtırmada, kadın katılımcıların erkek katılımcılardan daha fazla beden 

doyumsuzluğu yaĢadıkları bulunmuĢtur. Pınar (2002) 87‘si obez olan (beden kitle endeksi 

30‘dan fazla olan), 57‘si obez olmayan toplam 144 katılımcı ile bir çalıĢma 

gerçekleĢtirmiĢtir. AraĢtırmacı obez olan ve olmayan her iki grupta da kadın katılımcıların 

erkek katılımcılardan daha fazla beden doyumsuzluğu yaĢadığını belirlemiĢtir. Bu sonuçlar 

ideal bedene ulaĢmaya yönelik sosyal baskıların kadınları erkeklerden daha fazla 

etkilediğini göstermektedir.  

Yapılan çeĢitli araĢtırmalar beden doyumsuzluğunun sadece yetiĢkin kadınlara özgü 

bir sorun olmadığını çok erken yaĢlardan itibaren kız çocuklarını da etkilediğini 

göstermektedir (Sands, 2000; Sinton & Birch, 2006). Fazla kiloya yönelik olumsuz 

tutumlar çok erken yaĢlarda geliĢmektedir (Striegel-Moore & Franko, 2002: 184). 6 

yaĢında hatta daha da erken yaĢtaki çocuklarda ĢiĢman insanlara yönelik önyargılar ve 

etiketlemeler görülmektedir (Smolak, 2002: 68; Striegel-Moore & Franko, 2002: 184). 

Smolak (2002) 6 yaĢındaki çocukların beden doyumsuzluğu ve kilo endiĢeleri yaĢadıklarını 

rapor etmiĢtir (Smolak, 2002: 65). Birçok araĢtırmada ortaokul öğrencisi kızların % 40 ve 
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erkeklerin % 25‘inin daha zayıf olmak istedikleri belirlenmiĢtir. Normal kilonun altında 

olan kız çocukları bile fazla kilolu olmaktan endiĢe ettiklerini belirtmektedirler (Smolak, 

2002: 65).  

Beden imajı geliĢiminin yaĢam boyu devam ettiği dikkate alındığında, bireylerin 

yaĢadıkları beden doyumsuzluğunda yaĢlarının da önemli bir rolü olacağı görülmektedir. 

Bireyin yaĢı ilerledikçe yaĢadığı beden doyumsuzluğu seviyesi de artmaktadır. Davison, 

Markey & Birch (2003: 320 – 332) 4 yıl süren boylamsal çalıĢmalarında kız çocuklarının 

beden doyumsuzluklarının ve kilo endiĢelerinin yıllar içindeki değiĢimini incelemiĢlerdir. 

Kız çocuklarını 5 yaĢında, 7 yaĢında ve 9 yaĢında değerlendiren katılımcılar 4 yılda 2‘Ģer 

yıl arayla 3 ölçüm almıĢlardır. AraĢtırma bulguları kız çocuklarının yaĢları arttıkça kilo 

endiĢeleri ve beden doyumsuzluklarının da arttığını göstermektedir. Aynı zamanda kız 

çocuklarının yaĢı arttıkça kilo endiĢeleri ile beden doyumsuzlukları arasındaki iliĢki de 

artmaktadır. Ayrıca kız çocuklarının 5 yaĢındaki kilo endiĢeleri ve beden 

doyumsuzluklarının, 7 ve 9 yaĢlarındaki kilo endiĢeleri ve beden doyumsuzluklarını 

yordadığı bulunmuĢtur. Bununla birlikte kız çocuklarının 5 ve 7 yaĢlarındaki kilo 

endiĢeleri ve beden doyumsuzluğu seviyeleri, çocukların 9 yaĢındaki kısıtlı yeme davranıĢı 

ve diyet yapma öyküleri ile iliĢkili bulunmuĢtur.  

Benzer bir çalıĢmada Ohring, Graber & Brooks-Gunn (2002: 404 – 414) 120 kadın 

katılımcıyı ergenlikten genç yetiĢkinlik dönemine kadar 8 yıllık bir süreçte 3 kez 

değerlendirmiĢlerdir. Ġlk değerlendirmede katılımcıların ortalama yaĢı 14,31 (SS=1,05), 

ikinci değerlendirmede katılımcıların ortalama yaĢı 16,03 (SS=1,00) ve son 

değerlendirmede katılımcıların ortalama yaĢı 22,3 (SS=1,14)‘tür. Katılımcıların beden 

doyumsuzluğu, depresif semptomları ve yeme örüntülerini değerlendirmeyi amaçlayan 

araĢtırmacılar Davison, Markey & Birch (2003: 320 – 332) ile benzer sonuçlara 

ulaĢmıĢlardır. Ġlk değerlendirmede yani erken ergenlik döneminde beden doyumsuzluğu 

yaĢayan katılımcıların orta ergenlik ve genç yetiĢkinlik dönemlerinde depresif 

semptomlarının ve bozuk yeme örüntülerinin daha fazla olduğu bulunmuĢtur. Her iki 

araĢtırmanın bulguları, beden imajı ile ilgili endiĢelerin çok erken yaĢlardan itibaren kız 

çocuklarında görüldüğünü ve bu endiĢelerin çok erken yaĢlarda bozuk yeme davranıĢları 

gibi sorunlara sebep olabileceğini göstermeleri açısından önemlidir. 
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Ülkemizde de beden doyumsuzluğunu inceleyen araĢtırmalar mevcuttur. Çok 

(1990: 409 – 413) yaĢları 11 ile 18 arasında değiĢen 555 ergen ile yürüttüğü çalıĢmasında 

ergenlerin beden doyumlarını değerlendirmeyi amaçlamıĢtır. AraĢtırmacı, katılımcıların, 

bedenlerinden ne çok doyumlu ne de çok doyumsuz olduklarını bulmuĢtur. Aynı zamanda 

erkek ergenlerin kız ergenlerden daha fazla beden doyumu yaĢadıklarını bulmuĢtur. 

Özmen, Özmen, Ergin, Çetinkaya, ġen, Dündar & TaĢkın (2007: 1 – 7) 2101 ergen ile 

yürüttükleri çalıĢmalarında benzer bir sonuca ulaĢmıĢ ve kız ergenlerin erkek ergenlerden 

daha fazla beden doyumsuzluğu yaĢadıklarını belirlemiĢlerdir. Ayrıca beden kitle endeksi 

daha fazla olan ve kendisini daha kilolu olarak algılayan katılımcıların daha fazla beden 

doyumsuzluğu yaĢadığını belirlemiĢlerdir. 

Literatürde yer alan çalıĢmalar beden doyumsuzluğunun oldukça yaygın ve önemli 

olduğunu göstermektedir. AraĢtırma sonuçları erken yaĢlardan itibaren görülen, kadınların 

daha fazla yaĢadığı ve yeme bozuklukları gibi ciddi sorunlarla da iliĢkili bulunan beden 

doyumsuzluğu kavramının ele alınmasının gerekliliğini de göstermektedir. Bu nedenle bu 

çalıĢmada beden imajının boyutlarından biri olarak beden doyumsuzluğu ele alınmaktadır.  

 

1.1.2. Bedene Yatırım  

Beden imajının tutuma yönelik boyutlarından bir diğeri bedene yatırımdır. Beden 

imajının tutuma yönelik daha yüksek düzey bir yapısı, kiĢinin görünüĢüne iliĢkin 

Ģemalarıdır. Young, Klosko & Weishaar‘a (2009: 24 – 25) göre Ģema ―bireylerin onu 

açıklamasına yardım, algıya aracı ve cevaplara bir kılavuz olma deneyim ya da gerçekliği 

dayatan örüntüdür. Bir Ģema, en dikkat çekici unsurların bir tür planı, bir olayın ayırt edici 

niteliklerinin soyut betimlemesidir‖. KiĢinin deneyimlerinin anlam kazanması için 

düzenlenmiĢ herhangi bir prensip olarak da tanımlanabilen Ģema; olumlu ya da olumsuz, 

uyumlu ya da uyumsuz olabilmektedir (Young, Klosko & Weishaar, 2009: 25). ġemalar 

travmatik olaylar sonucu geliĢebileceği gibi, çocukluk ve ergenlik süresinde düzenli olarak 

tekrarlanmıĢ zarar verici deneyimler aracılığıyla da Ģekillenebilirler. ġema, kiĢi tarafından 

bilinir ve insanlar kendi Ģemalarını tetikleyen olaylara yakın hissederler (Young, Klosko & 

Weishaar, 2009: 27). Bu nedenle bedeni ve görünüĢüne yönelik Ģematik olan kiĢi bu 

alanlardaki bilgileri Ģematik olmayan bir kiĢiye göre daha farklı iĢlemleyecektir (Cash, 

2002: 42). Beden imajı Ģemaları bir kiĢinin; kendi yaĢamında görünüĢünün önemine ve 
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etkilerine iliĢkin, temel, duygu yüklü varsayımlarını ya da inançlarını yansıtmaktadır. 

Buna, kiĢinin kendilik algısında görünüĢünü ne kadar merkezileĢtirdiği de dahildir (Cash, 

2002: 42). Belirli durumlar ya da olaylar; kiĢilerin Ģema güdümlü olan görünüĢlerine 

yönelik değerlendirmelerini ve bilgilerini aktive etmektedir. Bu nedenle görünüĢ Ģematik 

kiĢiler görünüĢe daha fazla önem vermekte, daha fazla dikkat etmekte ve görünüĢle ilgili 

bilgileri daha fazla iĢlemlemektedir (Cash, 2002: 42 – 43).  

GörünüĢle ilgili bilgilere daha fazla önem verilmesi, bu bilgilere yönelik dikkat 

yanlılığı yaĢanmasına sebep olmaktadır. Glauert, Rhodes, Fink & Grammer (2010) 3 

deneysel çalıĢmayı içeren çalıĢmalarında beden doyumsuzluğu ile zayıf bedenlere yönelik 

dikkat yanlılığı arasındaki iliĢkiyi incelemiĢlerdir. 49 kadın katılımcının yer aldığı ilk 

çalıĢma sonucunda araĢtırmacılar, kadınların, beden doyumsuzluğu seviyelerinden 

bağımsız bir Ģekilde zayıf beden figürlerine yönelik dikkat yanlılığı olduğunu 

bulmuĢlardır. Katılımcılar zayıf kadın figürlerine kilolu kadın figürlerine olduğundan daha 

çabuk tepki vermiĢlerdir. 50 kadın katılımcının yer aldığı ikinci çalıĢmada ise 

araĢtırmacılar zayıf/ĢiĢman figürlerin gösterilme sürelerini kısaltmıĢ ve zayıf beden 

figürlerine yönelik otomatik dikkat yanlılığını belirlemeyi amaçlamıĢlardır. ÇalıĢmanın 

sonucu ilk çalıĢmanın sonucu ile aynı olarak bulunmuĢtur. 50 kadın katılımcının yer aldığı 

üçüncü ve son çalıĢmada ise ilk iki çalıĢmada kullanılan aĢırı zayıf (beden kitle endeksi 

11,7) ve aĢırı kilolu (beden kitle endeksi 30,4) figürler yerine daha az aĢırı zayıf (beden 

kitle endeksi 15,1) ve kilolu (beden kitle endeksi 24,0) figürler kullanılmıĢtır. Böylece 

araĢtırmacılar ilk iki çalıĢma sonunda bulunan zayıf beden figürüne yönelik dikkat 

yanlılığının figürün aĢırı zayıf olmasından kaynaklanıyor olma ihtimalini ortadan 

kaldırmayı amaçlamıĢlardır. ÇalıĢma sonucunda ilk iki çalıĢmayla benzer bir Ģekilde 

kadınların zayıf kadın figürlerine yönelik dikkat yanlılığı gösterdiği bulunmuĢtur. Ayrıca 3. 

çalıĢmanın sonucunda kadınların beden doyumsuzluğu ve beden kitle endeksleri arttıkça, 

zayıf kadın figürlerine yönelik gösterdikleri dikkat yanlılığının azaldığı bulunmuĢtur. 

AraĢtırmacılar beklentilerinin aksi yönde buldukları beden doyumsuzluğu ve dikkat 

yanlılığı arasındaki iliĢkinin, kiĢinin benlik saygısını koruma amacından kaynaklanmıĢ 

olabileceğini düĢünmüĢlerdir. Her üç çalıĢmada da katılımcıların beden doyumsuzluğu 

seviyelerinden bağımsız bir Ģekilde zayıf figürlere yönelik dikkat yanlılığı göstermesi, 

zayıflığa yönelik genel bir tercihin olduğunu göstermektedir. 
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Kilo ve Ģekil ile ilgili bilgilere yönelik dikkat yanlılığını araĢtıran bir diğer çalıĢma 

da Smirt & Rieger (2006: 510, 511, 513) tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Deneysel bir 

modele sahip olan çalıĢmada 139 kadın katılımcı yer almıĢtır. Katılımcılar 3 koĢuldan 

birinde yer almıĢtır: 1) olumsuz kilo/Ģekil kelimelerine dikkat etmeye koĢullanma (örn= 

ĢiĢman), 2) nötr kelimelere dikkat etmeye koĢullanma (örn= ev) ve 3) olumsuz duygu 

kelimelerine dikkat etmeye koĢullanma (örn= nefret). Katılımcılar zayıf ideale uygun 4 

tüm beden, 4 beden parçaları ve 2 kadın ürünleri reklamına maruz kalmadan önce yer 

aldıkları koĢula uygun olarak çalıĢmalar yapmıĢlardır. Her katılımcıya bilgisayar ekranında 

ikili kelimeler gösterilmiĢtir ve ilk koĢuldaki katılımcılardan kilo/Ģekil ile ilgili kelimenin 

altındaki ok iĢaretine tıklamaları, ikinci koĢuldaki katılımcılardan nötr kelimenin altındaki 

ok iĢaretine tıklamaları ve son koĢuldaki katılımcılardan da olumsuz duygu kelimesinin 

altındaki ok iĢaretine tıklamaları istenmiĢtir. Bu çalıĢma sonrasında katılımcılar zayıf ideal 

beden imajları içeren figürlere maruz kalmıĢlardır. Sonrasında ise katılımcılar beden 

doyumsuzluğu ve duygu durumlarına yönelik ölçekler doldurmuĢlardır. AraĢtırma 

sonucunda ilk koĢulda yer alan (olumsuz kilo/Ģekil kelimelerine dikkat etmeye 

koĢullanma) katılımcıların diğer iki koĢulda yer alan katılımcılardan daha fazla beden 

doyumsuzluğu yaĢadıkları bulunmuĢtur. AraĢtırma sonuçları beden doyumsuzluğu ile 

dikkat yanlılığı arasında karĢılıklı bir iliĢki olduğunu göstermektedir. Sonuçlar 

doğrultusunda dikkat yanlılığının da katkısıyla beden doyumsuzluğunun, bilgi iĢlemleme 

hatalarına ve beden doyumsuzluğuna yönelik daha fazla yatkınlığa sebep olduğu 

söylenebilir (Smirt & Rieger, 2006: 513).  

AraĢtırmacılar 54 kadın katılımcı ile gerçekleĢtirdikleri bir diğer çalıĢmada (2009: 

000), beden doyumsuzluğu ile kilo/Ģekil ile ilgili bilgilere yönelik seçici dikkat arasındaki 

iliĢkiyi incelemeyi amaçlamıĢlardır. Beden doyumsuzluğunu tetikleyen, olumsuz duyguyu 

tetikleyen ve nötr olmak üzere 3 koĢuldan birinde yer alan katılımcılardan kelime 

ikililerine tepki vermeleri istenmiĢtir. AraĢtırma sonuçları beden doyumsuzluğunu 

tetikleyen koĢulda bulunan katılımcıların daha fazla beden doyumsuzluğu yaĢadıklarını 

göstermiĢtir. Ancak araĢtırmacıların beklediği gibi beden doyumsuzluğu ile seçici dikkat 

arasında bir iliĢki bulunmamıĢtır. Beden doyumsuzluğunu tetikleyen koĢulda yer alan 

katılımcılar, kilo/Ģekil ile ilgili kelimelere diğer koĢullardaki katılımcılardan daha fazla 

seçici dikkat göstermemiĢlerdir. AraĢtırmacılar farklılık bulunmamasını beden 
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doyumsuzluğunu tetikleyen koĢulun dikkatte yanlılık yaratmaya yetecek derecede beden 

doyumsuzluğunu arttırmamıĢ olabileceği ile açıklamıĢlardır (Smirt & Reiger, 2009: 000). 

Bireylerin yaĢadıkları beden doyumsuzluğu seviyeleri ile görünüĢ ile ilgili bilgilere 

yönelik gösterdikleri yanlılıklar arasında iliĢki bulunmaktadır. GörünüĢ ve Ģekil ile ilgili 

algılardaki yanlılık ile ilgili bir diğer araĢtırma da Willinge, Touyz & Charles (2006: 577 – 

580) tarafından yürütülmüĢtür. AraĢtırmacılar beden doyumsuzluğu yaĢayan kiĢilerin zayıf 

ideal bedene sahip ünlülerin gerçek ölçülerini nasıl algıladıklarını belirlemeyi 

amaçlamıĢlardır. AraĢtırmacıların bir diğer amacı da katılımcıların, kadınlar için geçerli 

olan ideal bedene yönelik tutumlarını belirleyebilmektir. AraĢtırmaya 64 kadın ve 54 erkek 

olmak üzere toplam 118 katılımcı katılmıĢtır. Katılımcılar beden doyumsuzluğu olan 

erkekler, beden doyumsuzluğu olmayan erkekler, beden doyumsuzluğu olan kadınlar ve 

beden doyumsuzluğu olmayan kadınlar olmak üzere 4 gruba ayrılmıĢlardır. AraĢtırma 

bulguları beden doyumsuzluğu yaĢayan kadın ve erkek katılımcıların, ünlülerin gerçek 

beden ölçülerini yanlıĢ değerlendirdiklerini göstermiĢtir. Katılımcılar ünlülerin ölçülerini 

gerçek ölçülerinden daha zayıf olarak algılamaktadırlar. Ayrıca beden doyumsuzluğu 

yaĢayan katılımcıların bir kadın için ideal olan beden ile ilgili tutumlarının da yanlı ve 

gerçek dıĢı olduğu bulunmuĢtur. Katılımcılar kadınlar için ideal bedenin Ģu an ünlülerin 

sahip olduğu gerçek ölçülerden daha zayıf olması gerektiğini düĢünmektedirler. AraĢtırma 

sonuçları beden doyumsuzluğu yaĢayan kiĢilerin daha yanlı algılara sahip olduklarını ve 

zayıf ideal beden figürlerinden daha fazla etkilendiklerini göstermektedir.  

Bedene yatırımın da, beden doyumsuzluğunda olduğu gibi, erken çocukluk ve 

ergenlik dönemlerinden itibaren yaĢanmakta olduğunu gösteren çalıĢmalar bulunmaktadır 

(Sinton & Birch, 2006: 165 – 175; Hargreaves & Tiggemann, 2003b: 367 – 373). Bu 

çalıĢmalardan birinde Hargreaves & Tiggemann (2003b: 367 – 373) erken ergenlik 

dönemindeki 357 (160 kız, 197 erkek) katılımcıda, zayıf idealin beden doyumsuzluğu ve 

bedene yatırım üzerindeki etkilerini araĢtırmayı amaçlamıĢlardır. ÇalıĢmanın sonunda 

araĢtırmacılar; zayıf ideali içeren reklamları izleyen kız ergenlerin, zayıf ideal içermeyen 

reklamlar izleyen kız ergenlerden daha fazla beden doyumsuzluğu yaĢadıklarını 

bulmuĢlardır. Aynı zamanda zayıf ideali içeren reklamları izleyen kız ergenlerin, 

reklamları izledikten sonra, zayıf ideal içermeyen reklamlar izleyen kız ergenlerden 

anlamlı biçimde daha fazla görünüĢ ile iliĢkili kelime oluĢturduklarını bulmuĢlardır. 

GörünüĢe yönelik Ģemaların aktivasyonunu değerlendiren bir kelime doldurma ölçeği ile 
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yapılan bu değerlendirmede katılımcılar, ilk üç harfi verilmiĢ olan kelimeyi görünüĢ ile 

ilgili bir kelimeye tamamlayabilecekleri gibi görünüĢle ilgili olmayan bir kelimeye de 

tamamlayabilmektedirler. Zayıf ideali yansıtan reklamları izlemiĢ olan kız ergenler 

kelimelerin çoğunluğunu görünüĢ ile ilgili olan kelimelere tamamlamıĢlardır. Ancak 

araĢtırmacılar beklentilerinin aksine beden doyumsuzluğu ile zayıf ideal içeren reklamları 

izleme arasındaki iliĢkide bedene yatırımın aracı bir rolü olduğu sonucuna 

ulaĢmamıĢlardır. Benzer bir çalıĢmayı ergenlik dönemi öncesindeki çocuklarla 

gerçekleĢtiren Sinton & Birch (2006: 165 – 175) araĢtırmalarında 11 yaĢında olan 173 kız 

çocuğa yer vermiĢlerdir. AraĢtırmacılar katılımcıların beden doyumsuzluğu seviyeleri 

arttıkça bedene yatırım seviyelerinin de arttığını bulmuĢlardır. Ayrıca daha fazla görünüĢ 

Ģematik olan yani daha fazla bedene yatırım yapan kız çocuklarının görünüĢle iliĢkili 

sosyokültürel faktörlerden daha fazla etkilendikleri bulunmuĢtur. 

Yukarıda belirtilen çalıĢmaların hepsi görünüĢ ve kilo/Ģekle yönelik Ģemaları olan 

kiĢilerin yaĢadıkları dikkat ve algı yanlılığı gibi sorunları destekliyor olmaları açısından 

önem taĢımaktadırlar. Ayrıca bu çalıĢmaların bulguları bedene yatırım ile beden 

doyumsuzluğu arasındaki iliĢkiye de vurgu yapmaktadırlar. Ancak beden doyumsuzluğu 

ile dikkat arasında anlamlı iliĢkilere ulaĢılmayan çalıĢmaların da olması bu iliĢkinin farklı 

çalıĢmalarla incelenmesi gerektiğini göstermektedir (Smirt & Rieger, 2009; Hargreaves & 

Tiggemann, 2003b). 

 

 

1.2. BEDEN ĠMAJI ĠLE ĠLĠġKĠLĠ SOSYOKÜLTÜREL FAKTÖRLER 

 

Beden imajı esnek bir yapıya sahiptir ve yeni bilgiler doğrultusunda değiĢmeye 

açıktır. Bu sebeple kiĢinin bedenine iliĢkin sahip olduğu imaj çoğunlukla sosyal 

deneyimler tarafından Ģekillenmektedir (Grogan, 2008: 4). Dolayısıyla kültürün ve 

toplumun, beden imajının yapılanmasında ve geliĢmesinde önemli bir rol oynadığını 

söylemek yanlıĢ olmayacaktır (Smolak, 2002: 69).  

Son yıllarda beden imajı sorunlarına katkıda bulunan faktörleri değerlendirmek 

amacıyla çok çeĢitli çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu çalıĢmaların büyük bir çoğunluğu da 
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sosyokültürel faktörlere odaklanmaktadır (Cafri, Yamamiya, Brannick & Thompson, 2005: 

421). AraĢtırmalarda ele alınan ve beden imajı ile iliĢkili olarak değerlendirilen çok çeĢitli 

sosyokültürel faktörler bulunmaktadır. Etnik köken (Gilbert, Crump, Madhere & Schutz, 

2009:), geliĢmiĢ batı kültüründen farklı kültürlerde yaĢama (Sheffield, Tse & Sofronoff, 

2005: 115; Forbes & Jung, 2008: 70), medya (Gibbs, 2010: 1 – 62; Cusumano & 

Thompson, 1997: 701 – 721; Tiggemann & Mcgill, 2004: 23 – 44), aile (Haworth-

Hoeppner, 2000: 213; Kearney-Cooke, 2002: 100) ve akranlar (Tantleff-Dunn & Gokee, 

2002: 108; Levine & Smolak, 2002: 79) bu sosyokültürel faktörlerdendir. Bu sosyokültürel 

faktörlerden en önemlileri olarak karĢımıza medya, aile ve akranlar çıkmaktadır (Smolak, 

2002: 69). Bu bilgiler ıĢığında, bu çalıĢma kapsamında, beden imajı ile iliĢkili 

sosyokültürel faktörler olarak medya, aile ve akranlar ele alınacaktır. 

 

1.2.1. Medya Etkisi 

Çoğu kadın için ulaĢılması zor olan zayıf, uzun, ideal kadın figürünün en güçlü 

aktarıcısı kitle iletiĢim araçlarıdır (Tiggemann, 2002: 91). Tarih boyunca güzellik imajları 

sanat, müzik ve edebiyat aracılığıyla aktarılmıĢ olsa da; kitle iletiĢim araçları, evrensel ve 

kolay ulaĢılabilir olmasıyla en çok eleĢtirilen faktör olmaktadır (Thompson & Heinberg, 

1999: 162). Kadın dergileri, filmler, televizyon gibi çeĢitli kitle iletiĢim araçlarında güncel, 

zayıf ideal kadın figürüne sıkça rastlanmaktadır (Tiggemann, 2002: 91). Bu figürler 

aracılığıyla medya ―diĢilik kült‖ünü beslemekte, devam ettirmekte ve kadınlara çekici 

kadının nasıl olması gerektiğinin tanımını yapmaktadır (Grogan, 2008: 109).  

Günümüz görsel medyasının etkileri ile görsel sanatların kiĢiler üzerindeki etkileri 

arasındaki farka dikkat çekilmektedir. Görsel sanatlarda yer alan figürler ulaĢılamaz ve 

baĢka dünyadan figürler Ģeklinde romantikleĢtirilmektedir (Örn= Botticelli – Venüs‘ün 

DoğuĢu, 1486). Bunun aksine günümüz görsel medyasında yer alan figürler kurgusallık ile 

gerçeklik arasındaki sınırı ortadan kaldırmaktadır. Böylece, uygun yönergeler takip 

edildiğinde bu ideale ulaĢılabileceği gizli mesajı kiĢilere aktarılmaktadır (Freedman, 1986; 

akt: Thompson & Heinberg, 1999: 162). Zayıf ideal imajların medyadaki bu tarz 

sunumlarının beden imajı sorunlarına büyük katkısı olduğu düĢünülmektedir (Tiggemann, 

2002: 92).  
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Kitle iletiĢim araçları kadınların beden imajlarını birden fazla Ģekilde 

etkileyebilmektedir (Tiggemann, 2002: 92). Bu süreçler içselleĢtirme (Sands & Wardle, 

2003: 193 – 204; Bell & Dittmar, 2011: 478 – 490), medyada yer alan zayıf ideal figürlere 

maruz kalma (Cusumano & Thompson, 1997: 701 – 721; Joshi, Herman & Polivy, 2004: 

333 – 341; Möschk, 2008: 1 – 53) ve sosyal karĢılaĢtırma (Scalas & Marsh, 2008: 629 – 

654; Tiggemann & Mcgill, 2004: 23 – 44; Tiggemann & Slater, 2004: 48 – 58)‘dır. 

Kadınlar, kendilerini, kitle iletiĢim araçlarında yer alan bir imajla karĢılaĢtırdıklarında; 

çoğu zaman kendilerini onlara imrenir bir halde bulmaktadırlar. Bu imajlara tekrar tekrar 

maruz kalınması ise o kiĢinin, bu imajları, kendilerini karĢılaĢtıracakları bir referans 

noktası olarak kabul edecek derecede içselleĢtirmelerine neden olmaktadır. Zayıf ideali 

kendileri için bir referans noktası olarak alan kadınlar, bu ideal ile kendilerini 

karĢılaĢtırmakta (yukarı doğru karĢılaĢtırma) ve kendilerini eksik hissetmektedirler 

(Tiggemann, 2002: 92).  

Bu süreçlerin beden imajı açısından algısal, duygusal, biliĢsel ve davranıĢsal 

sonuçları olabilmektedir. Algısal boyutta kadınlar kilolu olmadıkları halde kendilerini 

kilolu algılamaktadırlar. Duygusal boyutta gerçekdıĢı ölçü ve kilo ideallerine 

ulaĢamamanın beden doyumsuzluğu ve olumsuz duygulanım gibi sonuçları olmaktadır. 

BiliĢsel boyutta; öz değerlendirmenin merkezi ölçütü olarak bedene yapılan yatırım, 

görünüĢ mesajlarına yönelik seçici dikkatle sonuçlanmaktadır. DavranıĢ boyutunda da 

kadınların diyet yapma ve diğer iĢlevsel olmayan kilo verme yöntemleri aracılığıyla zayıf 

ideale ulaĢma çabaları söz konusu olmaktadır (Tiggemann, 2002: 92). 

Medyada yer alan zayıf ideal beden figürlerine maruz kalmanın olumsuz etkilerini 

inceleyen araĢtırmalar, medya etkisi ile beden doyumsuzluğu arasında iliĢki bulmuĢlardır. 

Ogden & Mundray (1996: 171 – 182) 20 kadın ve 20 erkek katılımcı ile gerçekleĢtirdikleri 

çalıĢmalarında medyada yer alan zayıf ideal figürlere ve kilolu figürlere maruz kalmanın 

beden doyumsuzluğu üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamıĢlardır. AraĢtırmacılar; 

zayıf ideal figürlere maruz kalan katılımcıların beden doyumsuzluğu seviyelerinde artıĢ 

olduğunu ve bu etkinin kadın katılımcılarda erkek katılımcılardan daha güçlü olduğunu 

rapor etmiĢlerdir. Groesz, Levine & Murnen (2002: 10 – 11) medyada yer alan zayıf ideal 

figürlere maruz kalmanın beden doyumsuzluğu üzerindeki etkilerini araĢtıran 25 deneysel 

çalıĢmayı dahil ettikleri meta-analiz araĢtırmalarında; bu figürlere maruz kalmanın 

kadınların beden doyumsuzluğu seviyelerini olumsuz yönde etkilediğini belirlemiĢlerdir. 
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Maruz kalınan figürlerin zayıflığının, maruz kalma sonrasında ortaya çıkan olumsuz 

etkilere katkısı olduğu bulunmuĢtur. Maruz kalınan zayıf güzellik standardının, kadınların 

çoğunun kendi kilo ve Ģekilleri ile ilgili kötü hissetmelerine sebep olduğu belirlenmiĢtir. 

AraĢtırmacılar bu etkinin, kadınların sadece bedenlerine yönelik olumsuz duygularını değil 

kendilerine yönelik olumsuz duygularını da arttırdığını vurgulamıĢlardır (Groesz, Levine & 

Murnen, 2002: 12).  

Medyada yer alan zayıf ideal figürlerin etkileri sadece yetiĢkin kadınlar ile sınırlı 

değildir; çocuklar (Smolak, 2002: 72; Sands & Wardle, 2003: 193 – 204; Herbozo, 

Tantleff-Dunn, Gokee-Larose & Thompson, 2004: 21 – 34) ve ergenler (Hargreaves & 

Tiggemann, 2003a: 465 – 477; Dinç & Alisinanoğlu, 2010: 65 – 77; Bell & Dittmar, 2011: 

478 - 490) de zayıf ideal figürlerden olumsuz etkilenmektedirler.  YetiĢkin kadınlar da 

olduğu gibi çocuklar da televizyon ve gençlik dergileri gibi kitle iletiĢim araçları 

aracılığıyla ideal figüre ve görünüĢ endiĢelerine iliĢkin bilgi edinmektedirler (Smolak, 

2002: 70 – 71). Çoğu çocuğun sahip olduğu ve oynadığı oyuncaklar da bu ideali 

yansıtmaktadır (Örn= Barbie Bebek).  

Zayıf ideal beden mesajlarının çocuklar üzerindeki etkilerini ele alan çalıĢmalar 

bulunmaktadır. Sands & Wardle (2003: 193 – 204) 9 – 12 yaĢları arasındaki 356 öğrenci 

ile gerçekleĢtirdikleri araĢtırmalarında zayıf ideale iliĢkin farkındalık ve içselleĢtirmeyi 

incelemeyi amaçlamıĢlardır. ÇalıĢmanın bulgularına göre araĢtırmacılar; katılımcıların 

%48‘inin mevcut hallerinden daha zayıf bir beden idealine sahip olduklarını 

belirtmiĢlerdir. Ayrıca sosyokültürel faktörlerin katılımcıların farkındalık ve içselleĢtirme 

seviyelerini arttırarak beden doyumsuzluğu üzerinde etkili olduğunu rapor etmiĢlerdir. 

ĠçselleĢtirme ve farkındalık seviyeleri daha yüksek olan katılımcılar daha fazla beden 

doyumsuzluğu yaĢamaktadırlar. 

Çocuklara yönelik medyada yer alan güzellik ve zayıflık mesajları ile ilgili yapılan 

farklı bir çalıĢmada Herbozo, Tantleff-Dunn, Gokee-Larose & Thompson (2004: 21 – 34) 

25 çocuk filmi ve 20 çocuk kitabını içeren bir içerik analizi gerçekleĢtirmiĢlerdir. Filmlerin 

çoğunluğunun, kitapların ise çok az bir kısmının fiziksel çekiciliğe vurgu yaptığı sonucuna 

varılmıĢtır. Ayrıca araĢtırmacılar bu film ve kitaplarda yer alan ideal kadın figürlerinin; 

mutluluk, kibarlık, baĢarı gibi istenen özelliklere sahip olduklarını belirtmiĢlerdir. Buna 
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karĢın filmlerin % 64‘ünde ve kitapların % 20‘sinde obez karakterlerin kötülük, zalimlik 

gibi olumsuz özelliklere sahip oldukları bulunmuĢtur.  

Ergenlerle yapılan çalıĢmalarda da çocuklarla yapılan çalıĢmalara benzer sonuçlar 

elde edilmiĢtir. Bell & Dittmar (2011: 478 – 490) 199 kız ergen ile yürüttükleri 

çalıĢmalarının sonucunda en çok vakit geçirilen kitle iletiĢim araçlarının internet,  

televizyon ve müzik videoları, en az vakit geçirilen kitle iletiĢim araçlarının ise bilgisayar 

oyunları ve magazin dergileri olduklarını belirlemiĢlerdir. AraĢtırmacılar katılımcıların 

beden doyumsuzluğu ve görünüĢ doyumsuzluğunu; televizyon, müzik videoları ve 

magazin dergileri için harcanan toplam zamanın ya da kitle iletiĢim araçlarının her bir 

türüne ayrılan zamanın değil, sadece bu kitle iletiĢim türlerinde yer alan zayıf ideal 

figürlerle özdeĢleĢmenin yordadığını bulmuĢlardır. Ayrıca araĢtırmacılar, zayıf ideale 

maruz kalma türü fark etmeksizin (video ya da fotoğraf) bu figüre maruz kalındığında 

katılımcıların beden doyumsuzluğunda artıĢ olduğuna dikkat çekmiĢlerdir. Hargreaves & 

Tiggemann (2003a: 465 – 477) 80 ergen katılımcının yer aldığı 2 yıl süren boylamsal bir 

çalıĢma gerçekleĢtirmiĢlerdir. AraĢtırmacılar çalıĢma sonucunda; kız ergenlerin zayıf ideal 

figürlere verdikleri tepkilerin, 2 yıl sonraki beden doyumsuzluğu ve zayıflama güdüsü 

seviyelerini yordadığını belirlemiĢlerdir. AraĢtırmacılara göre kız ergenlerin zayıf ideal 

figürlere verdikleri tepki arttıkça 2 yıl sonraki beden doyumsuzluğu ve zayıflama güdüsü 

seviyeleri de artmaktadır. Her iki araĢtırmanın sonuçları da kitle iletiĢim araçlarında zayıf 

ideal beden figürlerine maruz kalmanın olumsuz etkilerini göstermektedir.  

Kitle iletiĢim araçlarından birisi olan televizyon beden imajı üzerinde önemli bir 

role sahiptir. Dinç & Alisinanoğlu (2010: 65 – 77) EskiĢehir‘de öğrenim görmekte olan 

1222 lise öğrencisi içinden en yüksek beden doyumsuzluğu seviyesine sahip 18 öğrenci (9 

erkek 9 kız) ve en düĢük beden doyumsuzluğu seviyesine sahip 18 öğrenci (9 erkek 9 kız) 

ile bir çalıĢma gerçekleĢtirmiĢlerdir. Ergenlerin; televizyonun beden imajı üzerindeki 

etkilerine yönelik düĢüncelerini belirlemeyi amaçladıkları çalıĢmalarında araĢtırmacılar 

katılımcılar ile yarı yapılandırılmıĢ görüĢmeler yapmıĢlardır. AraĢtırma sonucunda 

araĢtırmacılar; katılımcıların yarısının bedenlerinden memnunken diğer yarısının 

yaĢadıkları tecrübelere bağlı olarak bedenlerine yönelik düĢüncelerinin değiĢtiğini 

belirtmiĢlerdir. AraĢtırmacılar kız katılımcıların yarısından fazlasının ideal beden olarak 

uzun ve ince bir beden tarif ettiğini; erkek katılımcıların çoğunluğunun ise uzun, yapılı ve 

iyi geliĢmiĢ bir bedeni ideal olarak tarif ettiklerini belirtmiĢlerdir. Televizyonda yer alan 
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kadınların ise çoğunlukla zayıf ve ince beden yapılarına sahip olduklarını söyleyen 

katılımcılar, televizyonda gördükleri figürler gibi uzun ve zayıf (kızlar) ya da yapılı 

(erkekler) olmak istediklerini belirtmiĢlerdir. Bu sonuçlar televizyonda yer alan figürlerin 

bireylerin kendileri için ideal bedeni belirlemelerinde önemli etkisi olduğunu 

göstermektedir.  

Belirli türde televizyon programları izlemenin beden doyumsuzluğunu arttırdığına 

dair bilgiler bulunmaktadır. Televizyon izleme süresinin değil ancak izlenen programın 

içeriğinin beden doyumsuzluğu ve zayıflama güdüsünü yordadığı bulunmuĢtur (Grogan, 

2008: 111). Anschutz, Engels, Leeuwe & Strien (2009: 1035 – 1050) televizyonda dizi ve 

müzik programları izlemenin ergenlik öncesi dönemdeki kız çocuklarının beden 

doyumsuzluğu üzerindeki etkilerini incelemiĢlerdir. AraĢtırmacılar televizyonda dizi ve 

müzik programları izlemenin beden doyumsuzluğu üzerinde zayıf idealin içselleĢtirilmesi 

aracılığıyla dolaylı bir etkisi olduğunu bulmuĢlardır. Zayıf ideali içselleĢtirme seviyeleri 

yüksek olan katılımcıların beden doyumsuzluğu seviyelerinin de daha yüksek olduğunu 

belirleyen araĢtırmacılar; 7, 8 ve 9 yaĢlarındaki kız çocuklarının beden doyumsuzluğu 

yaĢıyor olmalarının medyadan çekici olmak ile ilgili baskı hissettiklerinin bir göstergesi 

olduğuna dikkat çekmiĢlerdir. Tiggemann & Slater (2004: 48 – 58) ise televizyonda müzik 

programı izlemenin beden doyumsuzluğu üzerindeki etkilerini yetiĢkin örnekleminde 

incelemiĢlerdir. Deneysel modeldeki araĢtırmada; zayıf ideal kadın figürü içeren müzik 

videoları izleyen katılımcılar kendilerini, zayıf ideal kadın figürü içermeyen müzik 

videoları izleyen katılımcılardan, daha az çekici, daha kilolu ve daha fazla beden 

doyumsuzluğu hissettiklerini belirtmiĢlerdir. Ayrıca zayıf ideal kadın figürleri içeren 

müzik videoları izlemenin daha fazla sosyal karĢılaĢtırmaya ve görünüĢe yönelik Ģemaların 

aktivasyonuna sebep olduğu bulunmuĢtur. AraĢtırma sonuçları televizyonda yer alan dizi 

ve müzik programlarını izlemenin kız çocukları ve yetiĢkin kadınların beden 

doyumsuzluğu seviyeleri üzerinde dolaylı ve doğrudan olumsuz etkileri olduğunu 

belirtmektedir.   

Kubic & Chory (2007: 283 – 291) literatürde yer alan ve medyanın beden 

doyumsuzluğu üzerindeki etkisini inceleyen araĢtırmalarda daha çok model ve sanatçıların 

yer aldığı kurgusal programların ele alındığına dikkat çekmiĢlerdir. AraĢtırmacılar kurgusal 

karakterlerin yer aldığı programlar yerine; ortalama insanların yer aldığı ve 

görünüĢlerinden memnun olmayan bu insanların, televizyonda yer alan zayıf ideal figürlere 



22 

 

benzemeyi amaçladıkları baĢtan yaratma realite programlarının beden doyumsuzluğu 

üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamıĢlardır. AraĢtırmacılar bu tarz programları 

izleyen kiĢilerin programda yer alan insanlarla daha kolay özdeĢim kurabileceklerini 

düĢünmüĢlerdir. Üniversite öğrencilerinin katıldığı araĢtırmanın sonucunda araĢtırmacılar, 

baĢtan yaratma programları izlemenin mükemmeliyetçilik ve beden doyumsuzluğu ile 

pozitif yönde iliĢkili olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. Bu tarz programlar izleyen 

katılımcılar daha fazla beden doyumsuzluğu ve mükemmeliyetçilik yaĢamaktadırlar. 

Beden doyumsuzluğu üzerinde etkisi olan kitle iletiĢim araçları sadece televizyon 

programları ve magazin dergileri ile sınırlı kalmamaktadır. Barlett & Harris (2008: 586 – 

601) araĢtırmalarında daha farklı bir medya türüne yer vermiĢlerdir. AraĢtırmacılar zayıf 

ideal kadın figürü içeren bilgisayar oyunlarının beden doyumsuzluğu üzerindeki etkilerini 

incelemeyi amaçlamıĢlardır. 32 üniversite öğrencisi kadın katılımcının yer aldığı 

araĢtırmanın sonucunda; katılımcıların bilgisayar oyununu oynadıktan sonra bedenlerine 

yönelik olumlu algılarında bir düĢüĢ olduğu ancak beklenenin aksine beden doyumsuzluğu 

seviyelerinde anlamlı bir düĢüĢ olmadığı bulunmuĢtur. AraĢtırma sonuçları farklı kitle 

iletiĢim araçlarının beden doyumsuzluğu üzerinde farklı etkileri olduğunu göstermektedir.  

Yukarıda yer verilen araĢtırmalar hangi tür medya araçlarının beden doyumsuzluğu 

üzerinde ne tür etkileri olduğu, bu etkilerin hangi süreçler aracılığı ile etkili olduğu ile ilgili 

çeĢitli bulgulara yer vermekle birlikte, sonuçlar ile ilgili bir fikir birliği olmadığını da 

göstermektedir. Bu nedenle farklı medya türlerinin beden doyumsuzluğu üzerindeki 

etkilerini inceleyen daha fazla araĢtırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca araĢtırmalar 

göstermektedir ki sadece medya görüntülerine maruz kalmak beden imajını değiĢtirmekte 

etkili olmayabilir. Bu görüntülere yüklenen anlamlar, zayıf ideale verilen önem, kiĢinin 

kendi bedenini bu görüntülerle karĢılaĢtırma seviyesi, kiĢinin bedeni ile bu görüntüler 

arasındaki farkın derecesi görüntülere maruz kalmanın kiĢi üzerindeki etkilerinde önemli 

rol oynayabilmektedirler. 

 

1.2.2. Aile Etkisi 

Haworth-Hoeppner (2000: 213) ailenin, kültürün bir taĢıyıcısı olarak rolüne dikkat 

çekmektedir. AraĢtırmacı ailenin; beden Ģekli ve zayıflık ile ilgili kültürel mesajları taĢıma 

seviyesinin, beden imajı geliĢiminin anlaĢılması için kritik öneme sahip olduğunu 
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vurgulamaktadır. Haworth-Hoeppner‘a göre farklı aileler kültürü farklı biçimlerde 

aktarmaktadırlar (Haworth-Hoeppner, 2000: 222).  

Beden imajı geliĢiminde aile etkisi, içselleĢtirme ve özdeĢleĢtirme süreçleri 

aracılığıyla gerçekleĢmektedir (Kearney-Cooke, 2002: 100). Rodgers & Chabrol (2009: 

147) yaptıkları gözden geçirme çalıĢmasında ebeveynlerin, beden imajı endiĢelerinin 

geliĢiminde rol oynayan sosyokültürel faktörlerden biri olduğunu göstermektedirler. 

AraĢtırmacılar iki farklı süreç olarak; ebeveynlerin beden imajına yönelik tutumlarının ve 

sözel mesajlarının önemine vurgu yapmaktadırlar.  

Ebeveynlerin, çocuklarının beden imajı geliĢiminde farklı süreçler aracılığıyla 

etkileri olabilmektedir. Sosyal öğrenme teorisi, ebeveynlerin; çocuklarının beden imajlarını 

model olma, geri bildirim ve yönergelerle etkileyen önemli sosyalleĢme öğeleri olduğunu 

öne sürmektedir (Kearney-Cooke, 2002: 100). Ebeveynlerin çocuklarına; kelimeler, sözsüz 

iletiĢim araçları veya dokunma ile aktardıkları onaylayan ya da onaylamayan tepkileri, 

çocuklarının beden imajı geliĢimine katkıda bulunmaktadır. Çocuklar geliĢim yılları 

boyunca aile üyeleri tarafından dokunuldukları, konuĢuldukları tarzı ve kabul edilmeyi ya 

da reddedilmeyi içselleĢtirmektedirler (Kearney- Cooke, 2002: 101).  

Ebeveynlerin çocukları ile iletiĢimleri ve özellikle çocuklarına yönelik sözel 

yorumları beden imajını etkilemektedir. Ebeveynler çocuklarının beden imajı geliĢimini; 

giysilerini ya da görünüĢlerini seçerek, çocuklarına yorumda bulunarak ya da belli bir 

tarzda görünmelerini talep ederek etkileyebilmektedirler (Smolak, 2002: 69). Genel olarak 

ebeveynler küçük çocuklarının görünüĢlerinden memnun olmakla birlikte çoğu ebeveyn 

çocuklarının kilosu ile ilgili yorumda bulunmaktadır. Özellikle ergenlik çağına girmeyle 

birlikte kız çocukları görünüĢleri ile ilgili daha az övgü, daha fazla eleĢtiri almaya 

baĢlamaktadırlar (Levine & Smolak, 2002: 80).  Ebeveynler çocuklarının belli yiyecekleri 

yemelerini, belli yiyeceklerden ise uzak durmalarını isteyerek; çocuklarını zayıflamaları 

için cesaretlendirebilmektedirler (Smolak, 2002: 69).   

Ebeveynlerin yaptıkları doğrudan sözel yorumların yanı sıra, çocuklarına kilo 

endiĢeleri ile ilgili model olmaları da çocukların beden imajı geliĢimine katkıda 

bulunmaktadır (Smolak, 2002: 69). ÇeĢitli araĢtırmalar ebeveynlerin kendi bedenlerine 

yönelik tutum ve davranıĢlarının çocuklarının beden imajı ile iliĢkili olduğunu 

göstermektedir (Levine & Smolak, 2002: 80). Çocuklar özellikle aynı cinsiyetteki 
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ebeveynlerinin özelliklerini ve değerlerini benimsemektedirler. Bu nedenle bir kız 

çocuğunun babasından çok annesiyle özdeĢim kurma ihtimali daha yüksektir. Dolayısıyla 

annesi ile özdeĢim kuran kız çocuğu, annesinin birçok tutum ve değerleri ile 

özdeĢleĢecektir. Kız çocuğunun özdeĢim kurduğu bu tutumlara annesinin kendi bedenine 

yönelik tutumları da dahildir (Kearney- Cooke, 2002: 102). Kendi bedeninin görünüĢüne 

vurgu yaparak, kalori kısıtlayıcı diyetler ya da kilo kaybetme amacıyla egzersiz yaparak 

ebeveynler çocuklarına örnek olmaktadırlar (Smolak, 2002: 69). Böylece kendi bedenini 

eleĢtiren annelerin kızları bu süreçlerle özdeĢim kurarak, kendi bedeninden mutsuz olmayı 

ve bedenini eleĢtirmeyi öğrenmektedirler (Kearney- Cooke, 2002: 102).  

Kız çocuklarının beden imajı geliĢiminde annenin olduğu kadar babanın da rolü 

bulunmaktadır. Özellikle ergenlik dönemine girme ile birlikte kız çocukları ilgilerini 

annelerinden babalarına çevirebilmektedirler. Bu dönemde babanın kızının olgunlaĢmakta 

olan bedenine yönelik tepkileri önemli olmaktadır. Babanın kadın bedenine yönelik ideal 

algısı, kadın bedenine yönelik tutumları ile Ģekillenen yorumları kız çocuğunun beden 

imajının geliĢmesinde olumlu ya da olumsuz yönde etkili olabilmektedir (Kearney- Cooke, 

2002: 103).  

Aile etkisinin, beden imajı üzerindeki etkilerini ele alan çok çeĢitli çalıĢmalar 

bulunmaktadır. Sinton & Birch (2006: 165) ergenlik öncesi dönemdeki (11 yaĢ) 173 

katılımcı ile çeĢitli faktörlerin beden doyumsuzluğu ve bedene yatırım üzerindeki etkilerini 

incelemeyi amaçlamıĢlardır. Bu amaçla deneysel bir çalıĢma yürüten araĢtırmacılar 

çalıĢmalarının sonucunda, kız çocuklarının algıladıkları aile etkisinin beden doyumsuzluğu 

ve bedene yatırım seviyelerini yordadığını rapor etmiĢlerdir. Ebeveynleri ve kardeĢleri 

tarafından kilosuyla ilgili alay/eleĢtiri aldığını, kilo vermesini için cesaretlendirildiğini ya 

da ebeveynlerinin veya kardeĢlerinin zayıflamak amacıyla diyet yaptığını belirten 

katılımcıların daha yüksek beden doyumsuzluğu ve bedene yatırım seviyelerine sahip 

olduğu belirlenmiĢtir (Sinton & Birch, 2006: 172 – 173).  

Aile üyelerinin çocukların beden imajı deneyimleri üzerinde farklı Ģekillerde etkili 

olduğunu gösteren çalıĢmalar bulunmaktadır. van den Berg, Keery, Eisenberg & Neumark-

Sztainer (2010: 1) aile üyelerinin beden imajı üzerindeki etkisiyle ilgili önemli bir soruya 

dikkat çekmiĢlerdir. AraĢtırmacılar; ergenlerin, annelerinin bedenlerine yönelik tutum ve 

davranıĢlarına iliĢkin algılarının mı yoksa annelerin bedenlerine yönelik gerçek tutum ve 
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davranıĢlarının mı beden doyumsuzluğu üzerinde etkisi olduğu sorusuna cevap 

aramıĢlardır. AraĢtırmacılara göre bedene yatırım seviyeleri yüksek olan ergenlerin 

annelerinin kendi bedenlerine yönelik tutum ve davranıĢlarını yanlıĢ yorumlama ihtimali 

bulunmaktadır ve bu nedenle ele aldıkları soruyu cevaplamak önem kazanmaktadır. 

AraĢtırma sonucunda araĢtırmacılar; annelerin kendi bildirimlerinin, kızların beden 

doyumsuzluğu seviyeleri ile iliĢkili olduğunu bulmuĢlardır. Kızların, annelerinin tutum ve 

davranıĢlarına yönelik algıları ise, kilo kaybetme çabaları ile iliĢkili bulunmuĢtur (van den 

Berg, Keery, Eisenberg & Neumark-Sztainer, 2010: 9). AraĢtırma sonuçları, aile üyelerinin 

beden imajına yönelik gerçek tutumları kadar çocukların bu tutumlara iliĢkin algılarının da 

beden imajı deneyimleri üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.  

Aile üyelerinin beden doyumsuzluğu üzerindeki rolü tüm kültürlerde 

desteklenmemektedir. Lam, Lee, Fung, Ho, Lee & Stewart (2009: 153) Hong Kong‘lu ve 

ergenlik dönemindeki kız çocuklarında sosyokültürel faktörlerin beden doyumsuzluğu 

üzerindeki etkilerini araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmacılar beden doyumsuzluğu ile aile etkisi 

arasında anlamlı bir iliĢki bulunmadığını belirlemiĢlerdir. Beklediklerinin aksi yönde elde 

ettikleri bu sonucu araĢtırmacılar Çin kültüründe aileler için zayıflığın önem verdikleri bir 

değer olmamasından kaynaklanabileceğine dikkat çekmiĢlerdir (Lam, Lee, Fung, Ho, Lee 

& Stewart, 2009: 158). 

Beden doyumsuzluğu üzerinde ailenin etkisi olup olmayacağını belirleyen 

faktörlerden birisi de kiĢinin yaĢıdır. Aile her yaĢta beden doyumsuzluğu üzerinde aynı 

derecede etkili olmamaktadır (Presnell, Bearman & Stice, 2004: 398). Presnell, Bearman & 

Stice (2004: 398) da benzer bir sonuca ulaĢarak, zayıf olmaya iliĢkin aileden görülen 

baskının ya da aileden alınan sosyal desteğin beden doyumsuzluğunu yordamadığını 

belirtmiĢlerdir. 238 erkek ve 293 kız olmak üzere toplam 531 lise öğrencisini dahil ettikleri 

çalıĢmalarında araĢtırmacılar, çeĢitli risk faktörlerinin beden doyumsuzluğu üzerindeki 

etkilerini araĢtırmayı amaçlamıĢlardır. AraĢtırmacılar; çalıĢma sonucunda beklenen sonuca 

ulaĢamamanın, katılımcıların ergenlik döneminde olmasından ve ergenlik döneminde 

akranların aileden daha önemli bir rolü olabileceğinden kaynaklanabileceğine dikkat 

çekmiĢlerdir.  

Aile üyelerinin kiĢinin beden doyumsuzluğu üzerindeki etkisinde, kiĢinin aile 

üyelerinin tutumlarına yönelik öznel algısı da önemli bir rol oynamaktadır. Markey, 
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Markey & Birch (2004: 210) kadınların beden doyumsuzluğu yaĢantılarında eĢlerinin 

rolünü incelemiĢlerdir.  172 evli çiftin yer aldığı çalıĢmada araĢtırmacılar; 1) kadınların, 

kocaların eĢlerinin bedenlerinden ne kadar memnun olduklarına inandıklarını ve 2) 

kocaların eĢlerinin bedenlerinden gerçekte ne kadar memnun olduklarını belirlemeyi 

amaçlamıĢlardır. ÇalıĢma sonucunda araĢtırmacılar kadınların, eĢlerinin kendilerinden, 

daha zayıf olmalarını beklediklerine inandıklarını belirtmiĢlerdir. Kocaların, eĢlerinin 

(karılarının) bedenlerine iliĢkin gerçek düĢünceleri değil; kadınların eĢlerinin ne 

düĢündüğüne dair algıları beden doyumsuzluğu seviyeleri ile iliĢkili bulunmaktadır. 

AraĢtırmacıların belirlediği bir dikkat çekici bulgu da; beden doyumsuzluğu yaĢayan 

kadınların kocalarının da (karılarının) bedenlerinden doyumsuz olduklarına inanırken, 

beden doyumu seviyeleri yüksek kadınlar için tam tersinin geçerli olmasıdır. Bu bulgular 

kadınların gerçek kilolarından ya da eĢlerinin gerçek memnuniyetlerindense kadınların 

algılarının beden doyumsuzluğu seviyeleri üzerinde oynadığı rolü gözler önüne 

sermektedir (Markey, Markey & Birch, 2004: 213).  

Literatür incelendiğinde kiĢilerin yaĢadığı beden doyumsuzluğu üzerindeki aile 

etkisini incelerken, ailenin anne ve baba dıĢındaki üyelerine dikkat çeken çalıĢmalar 

bulunduğu görülmüĢtür (Markey, Markey & Birch, 2004; Coomber & King, 2008). 

Coomber & King (2008: 84) beden doyumsuzluğu üzerinde kız kardeĢlerin etkilerini 

araĢtırmayı amaçladıkları çalıĢmalarında, katılımcılar ve kız kardeĢleri olmak üzere toplam 

128 kiĢiye yer vermiĢlerdir. AraĢtırmacılar; katılımcıların hem annelerinden hem de kız 

kardeĢlerinden eĢit oranda model olma ipuçları aldıklarını belirtmiĢlerdir. Aynı zamanda 

katılımcılar için kız kardeĢlerinin, model olmada, babalarından daha önemli olduklarını 

bulmuĢlardır. Bununla birlikte araĢtırmacılar, katılımcıların kendilerini annelerinden ve 

babalarından çok kız kardeĢleri ile karĢılaĢtırdıklarını belirtmiĢlerdir (Coomber & King, 

2008: 89 – 90). AraĢtırma sonuçları beden doyumsuzluğu üzerinde etkili olan aile 

üyelerinin sadece ebeveynlerle sınırlı olmadığını, kardeĢlerin de önemli bir role sahip 

olduğunu göstermektedir.  

Literatürde yer alan çalıĢmalar çocuğun geliĢiminde önemli role sahip olan ailenin, 

beden imajı geliĢiminde de benzer bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. Ancak hangi 

aile üyelerinin, aile üyelerin hangi tepkilerinin, ne tür süreçler aracılığı ile çocuğun beden 

imajı geliĢimi üzerinde etkili olduğuna dair bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bu sonuçlar 
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ailenin beden imajı üzerindeki etkilerini inceleyen çeĢitli araĢtırmalara ihtiyaç duyulmakta 

olduğunu göstermektedir. 

 

1.2.3. Akran Etkisi 

Bireyin kiĢilerarası iliĢkileri, diğerleri ile karĢılaĢtırıldığında kendisini nasıl 

gördüğü, aldığı geri bildirimler ve fiziksel görünüĢüne yönelik duyguları bireyin benlik 

algısını etkiler. KiĢinin görünüĢünün baĢkaları tarafından nasıl değerlendirildiği, 

çoğunlukla, önemli bir endiĢe kaynağıdır (Tantleff-Dunn & Gokee, 2002: 108). 

BaĢkalarının değerlendirmelerine yönelik algıların yanında, baĢkalarından alınan geri 

bildirimler ve baĢkaları ile yapılan sosyal karĢılaĢtırmalar beden imajının geliĢiminde rol 

oynayan kiĢilerarası süreçlerdir (Tantleff-Dunn & Gokee, 2002: 109). Bu süreçler aracılığı 

ile gerçekleĢtirdiğimiz bilgi alıĢveriĢi beden doyumsuzluğunun öğrenilmesini ve 

pekiĢtirilmesini sağlamaktadır (Levine & Smolak, 2002: 81). 

Bu kiĢilerarası süreçlerde rolü olanlar aileler olabileceği gibi akranlar, sevgililer ve 

hatta yabancılar olabilirler (Tantleff-Dunn & Gokee, 2002: 108). Ancak bahsedilen bu 

grupların her birinin kiĢinin beden imajı üzerindeki etkileri birbirinden farklı 

olabilmektedir (Hoelter, 1984: 256). Beden imajı geliĢimi yaĢam boyu devam eden bir 

süreç olduğu için, yaĢamın farklı dönemlerinde öneme sahip olan farklı kiĢiler tarafından 

değiĢik biçimlerde etkilenebilmektedir. Örneğin çocukluk döneminde ailenin etkisi daha 

fazla olabilirken, ergenlik döneminde akranların, yetiĢkinlik döneminde ise sevgililerin 

beden imajı üzerinde daha fazla etkisi olabilmektedir (Tantleff-Dunn & Gokee, 2002: 110).  

Çocukluktan ergenliğe geçiĢ ile birlikte akranlar arasında kilo, diyet yapma ve 

beden Ģekli ile ilgili konuĢmaların paylaĢılmasında artıĢ olmaktadır (Levine & Smolak, 

2002: 80). Bu nedenle akran gruplarının etkisi son derece önemli olabilmektedir. Bu etki 

en doğrudan biçimde fiziksel görünüĢe iliĢkin geribildirim ile olmaktadır. Akranlardan 

alınan geri bildirim alay, eleĢtiri, yorum ya da sözsüz beden dili ifadeleri biçiminde 

olabilmektedir (Tantleff-Dunn & Gokee, 2002: 109).  

Özellikle alay edilme çocukların çok daha yaygın olarak yaĢadığı bir deneyimdir 

(Tantleff-Dunn & Gokee, 2002: 110). Warm (1997: 98) farklı tarzlardaki alay etme 

davranıĢlarından söz etmektedir. Fiziksel saldırganlık biçimindeki alay etme davranıĢları 
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(örn= kiĢinin oturduğu sandalyeyi çekme) daha çok okul döneminin ilk yıllarında 

görülmektedir. Ergenlik dönemine doğru bu alay etme biçimi yerini kiĢiye can yakıcı 

isimler takma gibi ―kötü alay‖a bırakmaktadır. Takılan bu isimler genellikle alay edilen 

kiĢinin fiziksel özellikleri ile iliĢkili olmaktadır. Daha sonra bu alay etme tarzı yerini küçük 

gören ya da reddedici yorumlar içeren ―sembolik alay etme‖ye bırakmaktadır. Özelikle 

kilo temelli etiketleme güçlü, yaygın ve değiĢtirmesi zor olabilmektedir. KiĢinin kilosu 

sosyal olarak kabul edilen çekicilik ideallerinden uzaklaĢtıkça etiketlemenin derecesi de 

artmaktadır (Swami, Furham, Amin, Chaudhri, Joshi, Jundi, Miller, Mirza-Begum, Begum, 

Sheth & Tovée, 2008: 578, 589).  

Akranların kiĢilere taktıkları alay edici sıfatlar beden doyumsuzluğunu etkileyen 

faktörlerden birisidir. Konstanski & Gullone (2007: 315 – 316) çalıĢmalarında boylarına 

göre olmaları gereken kilonun dıĢındaki kiloya sahip çocukların, kiloları ile ilgili isim 

takma alaylarına maruz kaldıkları sonucuna ulaĢmıĢlardır. Olmaları gerekenden zayıf 

çocuklara ―spagetti çubuğu‖ ya da olmaları gerekenden daha kilolu çocuklara ―yağlı 

bomba‖ gibi isimler takıldığını belirtmiĢlerdir. Ayrıca araĢtırmacılar alay edilme 

öyküsünün beden doyumsuzluğu ile anlamlı Ģekilde iliĢkili olduğunu belirlemiĢlerdir. 

Frisén, Lunde  & Hwang (2009: 344) 10 yaĢındaki çocukların akran zorbalığı ile 

görünüĢlerine iliĢkin algıları arasındaki iliĢkiyi incelemiĢlerdir. AraĢtırmacılar çocukların 

gerçek görünüĢlerinin alay edilme ile iliĢkili olduğunu bulmuĢlardır. Ancak çocukların 

görünüĢlerine iliĢkin olumsuz algıları ile alay edilme arasındaki iliĢki çok daha güçlü 

olarak bulunmuĢtur. Bununla birlikte obez kız ve erkek çocuklar ile aĢırı zayıf erkek 

çocukların düzenli olarak akran zorbalığına maruz kaldıklarını belirtmiĢlerdir (Frisén, 

Lunde  & Hwang, 2009: 344 – 345). 

Akranlar, beden doyumsuzluğu üzerinde sosyal karĢılaĢtırma süreci aracılığı ile 

etkili olmaktadır. Stice, Maxfield & Wells (2003: 110, 113) ile Krones, Stice, Batres & 

Orjada (2005: 136, 139) gerçekleĢtirdikleri in vivo deneysel çalıĢmalarda zayıf ideale 

uygun ölçülere sahip akran ile kendini karĢılaĢtırmanın kadınların beden doyumsuzluğu 

seviyeleri üzerindeki etkilerini incelemiĢlerdir. Her iki araĢtırmanın sonucunda da 

araĢtırmacılar zayıf ideale uygun ölçülere sahip akran ile karĢılaĢtırma yapma koĢulundaki 

kadın katılımcıların, kontrol koĢullarındaki kadın katılımcılara göre, beden doyumsuzluğu 

seviyelerinde artıĢ olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. Bu araĢtırmalar zayıf ideale iliĢkin 
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akran baskılarının sosyal karĢılaĢtırma aracılığı ile beden doyumsuzluğuna katkıda 

bulunduğunu göstermektedir.  

Ancak yapılan araĢtırmalar beden imajı sorunları ile akranlardan alınan geri 

bildirimler arasındaki iliĢkinin doğrudan olmayabileceğine dikkat çekmektedir. Akranların 

kabulüne iliĢkin algılar görünüĢe yönelik endiĢelerin artmasına katkıda bulunabilmektedir. 

AraĢtırmalar erkeklerden çok kızların, zayıflığın hoĢlanılabilirliği arttırdığına inandığını ve 

bu inancın da kilo ve bedene iliĢkin endiĢeleri yordadığını göstermektedir. (Tantleff-Dunn 

& Gokee, 2002: 110). Lavin & Cash (2001: 52) görünüĢ temelli önyargıların ve sosyal 

ayrımcılığın farkında olmanın kadınların beden imajı deneyimleri üzerindeki etkilerini 

araĢtırmıĢlardır. 66 kadın katılımcının yer aldığı araĢtırmada araĢtırmacılar; katılımcıların 

yarısına görünüĢle ilgili ayrımcılığın anlatıldığı bir ses kaydı dinletirken, diğer yarısına 

televizyon Ģiddeti ile ilgili bir ses kaydı dinletmiĢlerdir. GörünüĢe iliĢkin ayrımcılık ses 

kaydını dinleyen kadın katılımcıların beden imajı deneyimlerinde, diğer gruptaki 

katılımcılara göre, daha fazla artıĢ olduğu bulunmuĢtur. AraĢtırmacılar bu sonuç ıĢığında; 

ayrımcılık ses kaydını dinleyen kadınların kendilerini değerlendirdikleri ve bu 

değerlendirme sonucunda kendilerini güzelliğin sosyal ayrıcalıklarından faydalanacak 

kadar çekici bulmadıkları yorumunda bulunmuĢlardır (Lavin & Cash, 2001: 55 – 56). 

AraĢtırma sonuçları beden doyumsuzluğu üzerinde akranların, kiĢilerin algıları üzerinde 

etkili olarak dolaylı bir rolü olabileceğini göstermektedir.  

Benzer bir çalıĢma da Farrow & Tarrant (2009: 1024) tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmacılar üniversite öğrencisi olan katılımcıların, diğer üniversite 

öğrencilerinin obez kiĢilere iliĢkin düĢüncelerine dair inançlarını değerlendirmiĢlerdir. Bu 

değerlendirmeler ile katılımcıların kiloya iliĢkin ayrımcılık deneyimleri arasındaki iliĢkiyi 

inceleyen araĢtırmacılar çalıĢmalarında 198 katılımcıya yer vermiĢlerdir. AraĢtırmacılar 

cinsiyet ve kilo değiĢkenleri kontrol edildiğinde, kiloya iliĢkin ayrımcılık yaĢama ile beden 

doyumsuzluğu arasında anlamlı iliĢki olduğunu bulmuĢlardır. Aynı zamanda 

araĢtırmacılar; bu iliĢkinin, diğer üniversite öğrencilerinin obez kiĢilere iliĢkin olumsuz 

düĢüncelere sahip olduğuna inanan katılımcılarda en güçlü olarak bulunduğuna vurgu 

yapmıĢlardır (Farrow & Tarrant, 2009: 1032). AraĢtırma sonuçları akranların görünüĢe 

yönelik inançlarına dair kiĢisel algıların beden doyumsuzluğu üzerindeki etkilerini 

göstererek akranların beden doyumsuzluğu üzerindeki dolaylı etkilerine bir örnek 

sunmaktadır.   
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Griffiths & McCabe (2000: 303) yaĢları 11 – 13 arasında değiĢen 111 kız çocuğunu 

dahil ettikleri bir çalıĢma gerçekleĢtirmiĢlerdir. AraĢtırmacılar çalıĢmalarında 

katılımcıların; toplumun, ailelerinin ve en yakın kız ve erkek arkadaĢlarının kendi 

bedenlerine yönelik düĢüncelerinin beden doyumsuzluğu seviyeleri ile arasındaki iliĢkiyi 

incelemeyi amaçlamıĢlardır. AraĢtırmacılar, katılımcıların; toplumun, ailelerin ve en yakın 

kız ve erkek arkadaĢlarının kendi bedenlerine yönelik düĢüncelerinin beden doyumsuzluğu 

seviyelerini yordadığı sonucuna ulaĢmıĢlardır. Bu sonuç bütün diğer değiĢkenler kontrol 

edildiğinde de devam etmiĢtir. Bu sonuç kız çocukların kültürel standartları, kendi 

görünüĢlerini değerlendirmek amacıyla bir referans noktası olarak aldıklarının 

göstergesidir (Griffiths & McCabe, 2000: 312). 

Kilo ile ilgili konuĢmalar ve geri bildirimler cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

Kadınların erkeklerden daha fazla kilo ve bedene iliĢkin etkileĢimlerde bulunduğu ve bu 

etkileĢimlerin de kilo ve bedene iliĢkin endiĢeleri yordadığı belirlenmiĢtir. YetiĢkinlikte de 

benzer sonuçlar söz konusudur; kadınlar erkeklerden daha fazla görünüĢe yönelik geri 

bildirim aldıklarını belirtmektedirler. GörünüĢe yönelik geri bildirimler gibi akranların 

model olma davranıĢları da beden imajını etkileyebilmektedir (Tantleff-Dunn & Gokee, 

2002: 111).  

Akranlar gibi beden imajının geliĢiminde etkisi olan bir diğer grup da romantik 

partnerler yani sevgililerdir. Sevgililer birlikte zamanlarının önemli bir kısmını geçirmekte 

ve deneyimler paylaĢmaktadırlar. Bu nedenle kiĢinin görünüĢüne iliĢkin olarak; 

sevgilisinin ne düĢündüğüne dair algıları, kendilerine, bedenlerine iliĢkin duygularında 

önemli etkiye sahip olacaktır (Tantleff-Dunn & Gokee, 2002: 111). Romantik bir iliĢki 

içerisinde olma; erkekler arasında popüler olma, erkekler tarafından çekici bulunma ve 

iliĢki yaĢama gibi konulara verilen önemle bağlantılı olarak zayıf ideale ulaĢma baskısı 

yaratacağından beden doyumsuzluğuna katkıda bulunan bir faktör olmaktadır (Gralen, 

Levine, Smolak & Murnen, 1990: 508).  

Erkekler arasında popüler olma, erkekler tarafından çekici bulunma ve iliĢki 

yaĢama gibi konulara verilen önem kadar erkekler tarafından çekici bulunmak için zayıf 

olmak gerektiği inancı da beden doyumsuzluğuna katkıda bulunan bir diğer sosyokültürel 

baskıdır (Paxton, Norris, Wertheim, Durkin & Anderson, 2005: 664). Paxton, Norris, 

Wertheim, Durkin & Anderson (2005: 666) romantik bir iliĢkide olmanın, erkekler 
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arasında popüler olma, erkekler tarafından çekici bulunma inançlarının beden 

doyumsuzluğu üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla bir çalıĢma yürütmüĢlerdir. 

AraĢtırmada yaĢ ortalamaları 15,5 olan 573 kız ve yaĢ ortalamaları 15,6 olan 145 erkek 

katılımcı yer almıĢtır. AraĢtırmacılar iliĢki yaĢıyor olmanın beden doyumsuzluğu ile iliĢkili 

olmadığını ancak, erkekler tarafından çekici bulunmak için zayıf olmak gerektiğine dair 

inancın beden doyumsuzluğunu yordadığını bulmuĢlardır. Aynı zamanda bu inancın, 

erkekler arasında popüler olmaya verilen önem ile beden doyumsuzluğu arasındaki iliĢkide 

aracı rol oynadığını da belirten araĢtırmacılar; erkek katılımcıların çoğunluğunun kızların 

çekiciliğinde zayıf olmanın önemli rol oynadığını düĢündüklerini belirtmiĢlerdir.   

Akran etkisi; medya etkisi ve aile etkisi gibi beden imajı geliĢiminde rol oynayan 

bir diğer sosyokültürel faktör olarak karĢımıza çıkmaktadır. Yukarıda yer verilen 

araĢtırmalar akranların kiĢi üzerinde yarattığı baskıya, kiĢiye model olmasına, 

sosyokültürel değerlerin kiĢiye aktarılmasında oynadıkları role örnekler sunmaktadır. 

Ancak farklı yaĢ gruplarında akran etkisinin nasıl iĢlediği ya da kiĢinin beden imajı 

algılarında oynadığı rolün daha ayrıntılı bir Ģekilde ele alınması gerektiği de görülmektedir.  

 

1.3. BEDEN ĠMAJI ĠLE ĠLĠġKĠLĠ KĠġĠSEL FAKTÖRLER 

 

Sosyokültürel faktörlerin etkileri düĢünüldüğünde; örneğin medyanın yaygınlığı 

göz önüne alındığında, neredeyse bütün kadınlar ve kız çocukları idealleĢtirilmiĢ zayıflık 

ve güzellik imajlarına belli bir miktarda maruz kalmaktadırlar. Ancak bu kadınların/kız 

çocuklarının hepsi kilolarına yönelik aĢırı ilgi geliĢtirmemektedir ve sadece çok az bir 

kısmı klinik tanı alabilecek derecede yeme bozukluğu geliĢtirmektedir.  Kadınların 

medyada yer alan beden imajlarına yönelik tepkilerini etkileyebileceği düĢünülen çeĢitli 

kiĢisel özellikler tanımlanmıĢtır. Bu kiĢisel özellikler; kilo, bozuk-yeme davranıĢı 

semptomolojisi, beden doyumsuzluğu treyti, öz farkındalık, sosyal karĢılaĢtırma 

hassasiyeti ve zayıf idealin yüksek derecede içselleĢtirilmesi olarak sıralanmaktadır 

(Tiggeman, 2002: 95). 

Beden imajı geliĢimine, dolayısıyla beden imajı endiĢelerinin geliĢimine katkıda 

bulunan sosyokültürel faktörlerin yanında, Smolak (2002: 67) biyolojik faktörlerin 
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katkılarına dikkat çekmiĢtir. Bu faktörlerden biri olarak beden kitle endeksini ele alan 

Smolak (2002: 67); kiĢinin boy ve kilo ölçümüne dayanarak hesaplanan beden kitle 

endeksinin, kiĢinin boy ve kilo özellikleri genetik bir temele sahip olduğu için biyolojik bir 

faktör olarak ele alınması gerektiğini vurgulamıĢtır. Beden kitle endeksi, kiĢinin beden 

imajı geliĢimini, kilolu kiĢilere yönelik sosyal önyargılar aracılığıyla dolaylı olarak 

etkilemektedir. Smolak (2002: 68) tarafından ele alınan bir diğer biyolojik faktör ise 

mizaçtır. ÇeĢitli mizaç özelliklerinin beden imajı endiĢelerine katkısı olduğunu gösteren 

araĢtırma sonuçları bulunmaktadır (Smolak, 2002: 68). Bu özellikler benlik saygısı, 

olumsuz değerlendirilme korkusu (Levine & Smolak, 2002: 75) depresyon, sosyal kaygı ve 

sosyal karĢılaĢtırma hassasiyetidir (Smolak, 2002: 69). Aynı zamanda kiĢinin yaĢadığı 

geliĢimsel özelliklerin, özellikle de ergenlik döneminde yaĢanan fiziksel değiĢimler, kimlik 

arayıĢı, cinsellik gibi değiĢimlerin beden imajı geliĢimi ile iliĢkili olabileceği dile 

getirilmiĢtir (Levine & Smolak, 2002: 75).  

Yukarıda gözden geçirilen bilgiler beden imajı ile iliĢkili olan kiĢisel faktörlerin 

çeĢitliliğine dikkat çekmektedir. Bu literatür bilgileri ıĢığında, bu çalıĢmada beden imajı ile 

iliĢkili kiĢisel faktörler olarak; yeme alıĢkanlıkları, benlik saygısı ve fiziksel egzersiz 

faktörleri ele alınacaktır. 

 

1.3.1. Benlik Saygısı 

Geçtiğimiz yüzyılda benlik saygısı; biliĢsel davranıĢçı, psikodinamik ve hümanistik 

bakıĢ açısı gibi farklı yaklaĢımlarla açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Pek çok yaklaĢım benlik 

saygısının; biliĢsel, duygusal ve davranıĢsal boyutları içeren çok boyutlu bir kavram 

olduğunu vurgulamıĢtır (Leary, Schreindorfer & Haupt, 1995: 299). Benlik saygısı kısaca 

―kiĢinin kendine yönelik olumlu ya da olumsuz tutumu‖ olarak tanımlanabilir (Rosenberg, 

1965: 30; akt: Paxton, 2005: 2). Maslow (1970; akt: Paxton, 2005: 2 – 3) iki tür saygı 

olduğundan bahsetmektedir. Ġlk tür saygı bir görevi tamamlama yeterliliği ile alakalıyken 

diğeri, baĢkalarından gelen dikkat ve tanınma ile alakalıdır. Bir kiĢinin; nasıl biri olduğuna 

dair bilgileri, çoğunlukla baĢkalarından gelen geri bildirimlere dayanmaktadır (Paxton, 

2005: 5). Bu nedenle bir kiĢinin benlik saygısını algılanan standartlar ve baĢkalarının 

tepkileri etkilemektedir. Bir kiĢi baĢarılı olduğunda, övüldüğünde baĢkalarının onayını 

aldığında benlik saygısı artmaktadır. Yüksek benlik saygısı, kiĢinin; yeterlik ve fiziksel 
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çekicilik gibi sosyal olarak kabul edilir olan atıflara sahip olduğuna inanması ile iliĢkilidir 

(Leary, 1999: 34).   

Benlik saygısı ile beden doyumsuzluğu arasında iliĢki bulunmaktadır (Griffiths & 

McCabe, 2000: 312; Pokrajac-Bulian & ŽivĦiĤ-BeĤireviĤ, 2005: 57). Clay, Vignoles & 

Gittmar (2005: 461) 136 ergenlik dönemindeki katılımcının yer aldığı çalıĢmalarında, 

medya imajlarına maruz kalma ile beden doyumsuzluğu ve benlik saygısı arasındaki 

iliĢkiyi incelemiĢlerdir. AraĢtırma sonucunda ortalama kiloda ya da aĢırı zayıf modellere 

maruz kalmanın hem beden doyumu hem de benlik saygısında azalmaya neden olduğu 

bulunmuĢtur. Ayrıca benlik saygısı seviyelerindeki değiĢikliklerin beden doyumsuzluğu 

seviyelerindeki değiĢlikler aracılığıyla gerçekleĢtiği belirlenmiĢtir (Clay, Vignoles & 

Gittmar, 2005: 468). Özmen, Özmen, Ergin, Çetinkaya, ġen, Dündar & TaĢkın (2007: 1 – 

7) ve Oktan ve ġahin (2010: 548 – 550) ergenler ile yürüttükleri çalıĢmalarında benzer bir 

sonuca ulaĢmıĢ ve beden doyumsuzluğunun düĢük benlik saygısı ile iliĢkili olduğunu 

belirlemiĢlerdir. AraĢtırma sonuçları beden doyumsuzluğu ile benlik saygısı arasında 

negatif yönde bir iliĢki olduğunu göstermektedir. BaĢka bir ifadeyle benlik saygısı 

azaldıkça beden doyumsuzluğu artmaktadır.  

Benlik saygısı ile beden doyumsuzluğu arasındaki iliĢkiyi etkileyen faktörlerden 

birisi cinsiyettir. GeliĢmiĢ Batı ülkelerinde gerçekleĢtirilmiĢ araĢtırmaların ele alındığı bir 

meta analiz çalıĢmasında kadınların benlik saygılarının, erkeklerin benlik saygılarından 

anlamlı bir Ģekilde daha düĢük olduğu bulunmuĢtur (Kling, Hyde, Showers & Buswell, 

1999: 495). GeliĢmiĢ Batı kültürlerinde kadınların fiziksel görünüĢleri ile ilgili sosyal 

baskıların, erkeklerden çok daha fazla olduğu (Grogan, 2008: 108) dikkate alındığında bu 

bulgu ĢaĢırtıcı olmamaktadır.  Beden imajı benlik saygısı ile yakından iliĢkilidir 

(Huebscher, 2010: 11). ÇeĢitli araĢtırmalar beden Ģekline yönelik duyguların, kendilik 

değeri ile iliĢkili olduğunu; dolayısıyla beden doyumsuzluğunun düĢük benlik saygısı ile 

iliĢkili olduğunu göstermiĢtir (Sands, 2000; Pınar, 2002; Evans, 2003; Özmen, Özmen, 

Ergin, Çetinkaya, ġen, Dündar & TaĢkın, 2007; Kubic & Chory, 2007; Bruin, Woertman, 

Bakker & Oudejans, 2009).  

Pokrajac-Bulian & ŽivĦiĤ-BeĤireviĤ (2005: 56) toplam 717 kadın ve erkek 

üniversite öğrencisi katılımcı ile gerçekleĢtirdikleri çalıĢmalarında beden doyumsuzluğu ile 

benlik saygısı arasındaki iliĢkiyi ve cinsiyet farklılıklarını incelemiĢlerdir. Kadın 
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katılımcıların erkek katılımcılardan daha fazla beden doyumsuzluğu yaĢadığı ve beden 

doyumsuzluğu ile benlik saygısı arasındaki iliĢkinin kadın katılımcılarda çok daha yüksek 

olduğu belirlenmiĢtir. Ayrıca araĢtırmacılar beden doyumsuzluğu ile dıĢ kontrol odağının 

genel benlik saygısını yordadığını belirlemiĢlerdir (Pokrajac-Bulian & ŽivĦiĤ-BeĤireviĤ, 

2005: 57). Paxton (2005: 13) çocukluk döneminde obezite ile benlik saygısı arasındaki 

iliĢkiyi incelediği çalıĢmasında toplam 120 kız ve erkek katılımcıya yer vermiĢtir. 

Katılımcıların beden kitle endeksleri temel alınarak gruplandırıldığı çalıĢmada tüm 

katılımcıların benlik kavramı ölçümleri alınmıĢtır. AraĢtırma sonucunda obez 

katılımcıların obez olmayan katılımcılardan daha düĢük benlik kavramına sahip oldukları 

bulunmuĢtur. Ayrıca obez katılımcıların benlik kavramı seviyeleri arasında cinsiyete göre 

herhangi bir farklılık olup olmadığına bakılmıĢ ve anlamlı bir farklılık olmadığı 

bulunmuĢtur (Paxton, 2005: 15 – 16).  

Beden imajı ve benlik saygısı düzeyleri değiĢikliğe sebep olabilecek farklı 

müdahale yöntemleri de araĢtırma konusu edilmiĢtir. Griffin & Kirby (2007: 86 – 89) 

fiziksel aktiviteye katılma ve bilgisayar becerileri eğitimine katılma müdahalelerinin benlik 

saygısı ve beden doyumsuzluğu düzeyleri üzerindeki etkilerini incelemeyi 

amaçlamıĢlardır. AraĢtırmacılar erkek katılımcılarda fiziksel aktiviteye katılmanın benlik 

saygısı seviyelerinde artıĢa sebep olduğunu, bilgisayar becerileri eğitimine katılmanın ise 

beden doyumsuzluğu seviyelerinde düĢüĢe neden olduğunu belirlemiĢlerdir. AraĢtırmacılar 

kadın katılımcıların beden doyumsuzluğu ve benlik saygısı düzeylerinde müdahale sonrası 

herhangi bir farklılık olmadığı sonucuna ulaĢmıĢlardır. AraĢtırmacılar bu durumun, 

olduklarından daha zayıf beden ideallerine sahip olan kadınların egzersizler sonrasında 

bedenlerinde nesnel değiĢiklikler gerçekleĢmiĢ olsa dahi sahip oldukları ideallerin daha da 

zayıflayarak beden doyumsuzluğu yaĢamaya devam etmelerine neden olmasından 

kaynaklandığı yorumunu yapmıĢlardır.  

 

1.3.2. Yeme AlıĢkanlıkları 

Beden imajı bozuklukları, özellikle de beden doyumsuzluğu, anoreksiya nervoza 

(Garner, 2002: 295) ve bulimiya nervoza (Stice, 2002: 304) gibi yeme bozukluklarının 

geliĢmesinde rol oynadığı düĢünülen risk faktörlerinin ön sıralarında gelmektedir. 

Teorisyenler, beden doyumsuzluğunun, yeme bozukluklarına diyet yapma yoluyla katkıda 
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bulunduğunu belirtmektedirler. Çünkü diyet yapma davranıĢının, en etkili kilo kontrol 

yöntemi olduğuna dair yaygın bir inanç bulunmaktadır. Ancak diyet yapma davranıĢı, 

kalori yoksunluğuna sebep olarak diyet yapan kiĢilerin tıkanırcasına yeme davranıĢı 

göstermelerine sebep olabilmektedir. Tıkanırcasına yeme davranıĢı gösteren kiĢiler, telafi 

amacıyla kusabilir ya da aĢırı egzersiz yapabilirler (Stice, 2002: 305). Bu tarz bir davranıĢ 

örüntüsü bir kısır döngü yaratarak kiĢilerin yeme bozukluğu geliĢtirmesine sebep 

olabilmektedir.  

Cash & Deagle (1997: 116) meta-analiz çalıĢmalarının sonucunda; anoreksiya ya da 

bulimiya nervoza yeme bozukluğu tanısı almıĢ kadınların, yeme bozukluğu tanısı almamıĢ 

kadınlardan daha fazla beden doyumsuzluğu ve beden algısında bozulma yaĢadıklarını 

rapor etmiĢlerdir. Vansteelandt, Pieters, Vanderlinden & Probst (2009: 7) tedavi 

sürecindeki anoreksiya nervoza hastaları ile gerçekleĢtirdikleri çalıĢmalarında, beden 

doyumsuzluğu seviyeleri daha yüksek olan hastaların tedavi sürecindeki kilo alımlarının 

daha yavaĢ olduğunu belirtmiĢlerdir. AraĢtırma sonuçları beden imajı sorunları ile yeme 

bozuklukları arasında bir iliĢki olduğunu göstermektedir. 

Anoreksiya nervoza ve bulimiya nervoza yeme bozukluklarının yanında, 

tıkanırcasına yeme bozukluğu (Dunkley, Masheb & Grilo, 2010: 274 – 281; Grilo, 

Masheb, Brody, Burke-Martindale & Rothschild, 2005: 347 – 351) ve kısıtlı yeme 

davranıĢı (Orsel, Canpolat, Akdemir & Ozbay, 2004: 5 – 15; Joshi, Herman & Polivy, 

2004: 333 – 341) da beden doyumsuzluğu ile iliĢkili olarak ele alınan faktörlerdendir. 

Grilo, Masheb, Brody, Burke-Martindale & Rothschild (2005: 350) aĢırı obez hastalarla 

gerçekleĢtirdikleri çalıĢmalarında; tıkanırcasına yeme davranıĢı gösteren obez hastaların, 

tıkanırcasına yeme davranıĢı göstermeyen obez hastalardan daha fazla beden 

doyumsuzluğu yaĢadıklarını belirtmiĢlerdir. Joshi, Herman & Polivy (2004: 339) kısıtlı 

yeme davranıĢı gösteren 45 ve kısıtlı yeme davranıĢı göstermeyen 47 kadın katılımcının 

yer aldığı çalıĢmalarında beden doyumsuzluğu ile iliĢkili bazı faktörleri incelemiĢlerdir. 

AraĢtırmacılar; kısıtlı yeme davranıĢı gösteren katılımcıların kısıtlı yeme davranıĢı 

göstermeyen katılımcılardan daha fazla beden doyumsuzluğu yaĢadıkları sonucuna 

ulaĢmıĢlardır. Aynı zamanda araĢtırmacılar; kısıtlı yeme davranıĢı gösteren katılımcıların 

genel benlik saygıları ve görünüĢe iliĢkin saygılarının, kısıtlı yeme davranıĢı göstermeyen 

katılımcılardan daha düĢük olduğunu belirtmiĢlerdir. 
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Yeme alıĢkanlıkları kavramı; yeme bozuklukları ya da kısıtlı yeme davranıĢına 

nazaran daha yeni bir kavram olarak karĢımıza çıkmaktadır. Yeme alıĢkanlıkları çatısı 

altında ele alınan 3 farklı yeme davranıĢı bulunmaktadır (van Strien, Frijters, Bergers & 

Defares, 1986: 298). Bu yeme davranıĢlarından birincisi duygusal yeme davranıĢıdır. 

Duygusal yeme kavramı psikosomatik teoriden doğmaktadır. Psikosomatik teoriye göre 

insanlar olumsuz bir duygulanımla karĢılaĢtıklarında, duygusal bir savunma olarak 

yiyeceğe yönelmektedirler (Bruch, 1961: 271). Duygusal yeme davranıĢı öğün 

zamanlarından çok atıĢtırmalık yiyeceklerle gerçekleĢtirilmektedir. Bu durum; kurabiye 

gibi atıĢtırmalıklar tüketmenin, bir tür duygu düzenleme aracı olarak kullanıldığının 

göstergesidir (Baumeister, Heatherton & Tice, 1994; akt: Turner, Luszczynska, Warner, & 

Schwarzer, 2010: 143).  

 Nguyen-Rodriguez, Unger & Spruijt-Metz (2009: 211) duygusal yeme 

davranıĢının yaygın bir davranıĢ olduğuna dikkati çekmektedirler. AraĢtırmacılar 

televizyon programları ve filmlerde sıklıkla üzgün kiĢilerin; kurabiye, dondurma, Ģeker 

gibi atıĢtırmalıkları aĢırı boyutlarda tüketirken gösterildiğine vurgu yapmıĢlardır. Günlük 

hayatta sıkça karĢılaĢılmakla birlikte duygusal yeme davranıĢı ile iliĢkili bilimsel 

araĢtırmalarda kısıtlılık olduğunu belirten araĢtırmacılar; ergenlerde duygusal yeme 

davranıĢının psikolojik belirleyicilerini değerlendirdikleri bir çalıĢma gerçekleĢtirmiĢlerdir. 

Bu çalıĢma sonucunda, duygusal yeme davranıĢında cinsiyete göre herhangi bir farklılık 

olmadığı belirlenmiĢtir. Ayrıca; karıĢık duygu durum, depresyon, gerginlik/kaygı, bitkinlik 

ve dinçlik duyguları ile duygusal yeme davranıĢı arasında iliĢki bulunmazken; stres ve 

kaygı ile duygusal yeme davranıĢı arasında anlamlı iliĢki bulunduğu belirtilmiĢtir.  

Belcher, Nguyen-Rodriguez, McClain, Hsu, Unger & Spruijt-Metz (2010: 5) 404 

kadın katılımcıda duygusal yeme davranıĢı ile endiĢeler ve beden kitle endeksi arasındaki 

iliĢkiyi incelemiĢlerdir. AraĢtırma sonucunda, katılımcıların endiĢe seviyeleri ile duygusal 

yeme davranıĢı seviyeleri ve kilo endiĢeleri seviyeleri arasında olumlu yönde iliĢki 

bulunmuĢtur. Turner, Luszczynska, Warner & Schwarzer (2010: 147) olumlu 

duygulanımın duygusal yeme davranıĢı üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını 

belirlemek amacıyla deneysel bir araĢtırma yürütmüĢlerdir. Deney grubundaki 

katılımcıların komedi filmi, kontrol grubundaki katılımcıların ise bilimsel araĢtırma filmi 

izlediği araĢtırmanın sonucunda; kadın katılımcıların erkek katılımcılardan daha fazla 

duygusal yeme davranıĢı gösterdiği ancak daha az kalori tükettikleri bulunmuĢtur. Deney 
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grubundaki katılımcıların, kontrol grubundaki katılımcılardan ortalama 1 kurabiye daha az 

tükettikleri belirlenmiĢtir. Sonuçlar olumlu duygulanım durumunda kiĢilerin daha az 

yemek yeme davranıĢında bulunduklarını göstermiĢtir.  

Yeme alıĢkanlıklarının bir diğer türü de dıĢsal yeme davranıĢıdır. Schachter & 

Rodin (1974: 97) dıĢsal yeme davranıĢını kiĢilik özelliği olarak değerlendirmektedir. 

DıĢsal yeme kavramı dıĢsallaĢtırma teorisinden doğmuĢtur (Schachter, Goldman & 

Gordon, 1968: 92). Bu teoriye göre; normal kilodaki insanlar korku ya da kaygı gibi 

olumsuz duygular karĢısında yiyecek tüketimlerini baskılarken, obez insanlar aynı Ģekilde 

yiyecek tüketimlerini baskılayamamaktadırlar. Bunun nedeni, obez kiĢilerin içsel, 

fizyolojik (açlık/tokluk) belirtilerine karĢı duyarsız olmalarıdır. Bu duyarsızlık sonucu obez 

kiĢiler yiyecek tüketimlerini ayarlamak veya durdurmak için içsel belirtilerden çok dıĢsal 

belirtilere dayanmaktadırlar (Canetti, Bachar & Berry, 2002: 160).  

Hem psikosomatik teori hem de dıĢsallaĢtırma teorisi, kiĢinin içsel fizyolojik 

belirtilerini yanlıĢ yorumlamalarının obezite geliĢimi için önemli bir risk faktörü olduğunu 

belirtmektedir (Robbins & Fray, 1980: 105). Ancak dıĢsal ya da duygusal yeme davranıĢı 

hassasiyetinin muhakkak aĢırı kilolu bir fiziğe neden olması gerekmemektedir. Çünkü 

insanlar dıĢsal ya da duygusal yeme davranıĢı gösteren kiĢiler olsalar da, bilinçli olarak 

kısıtlı yiyecek tüketimiyle aĢırı kilolu olmaya tepki verebilmektedirler (Rodin, 1975: 900). 

Bu nedenle duygusal ve dıĢsal yeme davranıĢını sadece obez kiĢiler değil bütün kilo 

kategorilerindeki kiĢiler gösterebilirler.  

Yeme alıĢkanlıklarının üçüncü türü ise kısıtlı yeme davranıĢıdır. Herman & 

Polivy‘e (1980; akt: Canetti, Bachar & Berry, 2002: 161) göre yeme isteği ile yemeyi 

kısıtlama çabaları arasındaki denge yeme davranıĢını etkilemektedir. Kısıtlı yeme davranıĢı 

gösteren kiĢiler kronik olarak ne yediklerinden endiĢe etmekte ve yiyeceklerini kısıtlayarak 

kilo almayı engellemeye çalıĢmaktadırlar. Ancak engelleyici bir olay ya da durum 

karĢısında bu kısıtlama davranıĢının yerini aĢırı yiyecek tüketimi almaktadır. Kronik olarak 

açlık duygusuyla baĢ etmeye çalıĢmanın bir diğer sonucu ise açlık/tokluk duygularının 

içsel belirtilerinden kopulması olabilmektedir (van Strien, Frijters, Bergers & Defares, 

1986: 296).  

Kısıtlı yeme davranıĢı ile beden doyumsuzluğu arasındaki iliĢkileri ele alan çok 

çeĢitli araĢtırmalar bulunmaktadır (Konstanski & Gullone, 2007; Griffiths & McCabe, 
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2000; Joshi, Herman & Polivy, 2004; Orsel, Canpolat, Akdemir & Ozbay, 2004; Ogden & 

Mundray, 1996; Anschutz, Engels, Leeuwe & van Strien, 2009; Lam, Lee, Fung, Ho, Lee 

& Stewart, 2009; Halliwell & Harvey, 2006). Halliwell & Harvey (2006: 244) ve Orsel, 

Canpolat, Akdemir & Ozbay (2004: 12) ergen katılımcılarla gerçekleĢtirdikleri 

çalıĢmalarında kız ergenlerin erkek ergenlerden daha fazla kısıtlı yeme davranıĢı 

gösterdikleri sonucuna ulaĢmıĢlardır. Griffiths & McCabe (2000: 311) ergenlik 

dönemindeki kız çocuklarla yürüttükleri çalıĢmalarında beden doyumsuzluğu seviyesi 

yüksek olan katılımcıların daha fazla kısıtlı yeme ve bulimik yeme davranıĢı 

gösterdiklerini belirtmiĢlerdir. Ayrıca araĢtırmacılar benlik saygısı ve görünüĢe verilen 

önemin kısıtlı yeme ve bulimik yeme davranıĢlarını yordadığı sonucuna da ulaĢmıĢlardır. 

Joshi, Herman & Polivy (2004: 333 – 341) ise 92 kadın katılımcının yer aldığı 

çalıĢmalarında kısıtlı yeme davranıĢı gösteren katılımcıların kısıtlı yeme davranıĢı 

göstermeyen katılımcılardan daha olumsuz benlik saygısına ve benlik imajına sahip 

olduklarını rapor etmiĢlerdir.  

Yeme alıĢkanlıkları ile zayıf idealden etkilenme hassasiyeti arasındaki iliĢkiyi 

inceleyen bir araĢtırmada Anschutz, Engels & van Strien (2008: 72) 163 üniversite 

öğrencisi kadın katılımcıya yer vermiĢlerdir. AraĢtırma sonucunda araĢtırmacılar, duygusal 

yeme ve kısıtlı yeme davranıĢlarının zayıf idealden etkilenme hassasiyeti ile hem doğrudan 

hem de beden doyumsuzluğu aracılığıyla dolaylı olarak iliĢkili olduğunu belirtmiĢlerdir. 

DıĢsal yeme davranıĢı ile zayıf idealden etkilenme hassasiyeti arasında da doğrudan bir 

iliĢki olduğunu belirten araĢtırmacılar, dıĢsal yeme davranıĢı ile beden doyumsuzluğu 

arasında anlamlı bir iliĢki olmadığını rapor etmiĢlerdir (Anschutz, Engels & van Strien, 

2008: 75 – 77).  

Yukarıda gözden geçirilen çalıĢmalar beden doyumsuzluğu ve bedene yatırımın 

yeme bozuklukları ve bozuk yeme davranıĢları ile arasında anlamlı iliĢkiler olduğunu 

göstermektedirler. Ancak yeme alıĢkanlıkları söz konusu olduğunda bu durum 

değiĢmektedir. Yeme alıĢkanlıkları olan duygusal yeme ve dıĢsal yeme kavramlarını ele 

alan bilimsel çalıĢmaların sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Yeme alıĢkanlıkları ile 

beden doyumsuzluğu arasındaki iliĢkiyi inceleyen araĢtırmalar için de aynı durum 

geçerlidir. Beden doyumsuzluğu ve bedene yatırım ile yeme alıĢkanlıkları arasındaki 

iliĢkileri inceleyen araĢtırmalara ihtiyaç duyulduğu görülmektedir.  
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1.3.3. Fiziksel Egzersiz (Spor) 

Sporla ilgilenen kadın ve erkeklerin bedenlerinden fazlasıyla memnun oldukları 

varsayılmaktadır. Ancak beden imajı algısı ile spor arasındaki iliĢki karmaĢıktır ve her 

zaman olumlu da değildir. Bu iliĢki; aktivite türü, cinsiyet, bağlılık derecesi ve çeĢitli 

psikolojik faktörlerden etkilenmektedir. Sporcuların çoğu optimum performans ile düĢük 

kilo arasındaki iliĢkinin farkındadırlar. Özellikle de performansın nesnel değil öznel 

derecelendirilme ile değerlendirildiği sporlarda aĢırı ince bedene ulaĢmanın getirdiği 

avantajlar bulunmaktadır (Davis, 2002: 219 – 220).  

Yapılan araĢtırmalar sporcuların beden doyumsuzluğu yaĢamadıkları halde bozuk 

yeme davranıĢları gösterebildiklerini rapor etmektedirler. Ancak farklı spor dalları söz 

konusu olduğunda tam tersi sonuçlar da elde edilebilmektedir. Torres-McGehee, Monsma, 

Gay, Minton & Mady-Foster (2011: 432) 138 profesyonel binici olan kadın katılımcı ile bir 

çalıĢma gerçekleĢtirmiĢlerdir. AraĢtırmacılar çalıĢmalarında beden doyumsuzluğu ve bozuk 

yeme davranıĢlarını incelemeyi amaçlamıĢlardır. AraĢtırma sonuçları; katılımcıların % 

42‘sinde bozuk yeme davranıĢı görüldüğünü, katılımcıların çoğunun kilo kontrol amacıyla 

laksatif ürün kullanma, kusma ya da tıkanırcasına yeme davranıĢı gösterdiğini 

belirtmektedir. Bozuk yeme davranıĢı gösterme seviyelerine göre riskli grup olarak 

tanımlanan katılımcıların kendilerini, riskli olarak tanımlanmayan katılımcılardan daha 

kilolu hissettikleri ve daha zayıf beden ideallerine sahip oldukları da araĢtırma 

sonuçlarında belirlenmiĢtir (Torres-McGehee, Monsma, Gay, Minton & Mady-Foster, 

2011: 434 – 435).  Krane, Waldron, Michalenok & Stiles-Shipley (2001: 14) profesyonel 

sporcu olan 18 kadın katılımcının yer aldığı çalıĢmalarından katılımcılar ile tartıĢma 

grupları düzenlemiĢlerdir. Yarı yapılandırılmıĢ görüĢme ile yürütülen tartıĢma gruplarında 

spor ve egzersiz yapma, yeme alıĢkanlıkları ve beden imajı algıları ile ilgili konu baĢlıkları 

yer almıĢtır. Katılımcıların; kendilerini kültürel olarak aktarılan zayıf ideal kadın bedeni ile 

karĢılaĢtırdıkları ve bu ideale ulaĢmanın gerçekdıĢı olduğuna inanmakla birlikte beden 

doyumsuzluğu yaĢadıkları bulunmuĢtur. Aynı zamanda katılımcıların sıkı ancak kaslı 

olmayan bir bedene sahip olmayı arzuladıkları da belirtilmiĢtir. Katılımcıların yeme ve 

egzersiz yapma örüntülerinin bu ideale ulaĢma amacıyla düzenlendiği belirlenmiĢtir. 

Katılımcılar çok yedikleri zaman kendilerini egzersiz ile cezalandırdıklarını, çok egzersiz 
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yaptıklarında ise yemek ile ödüllendirdiklerini belirtmiĢlerdir (Krane, Waldron, 

Michalenok & Stiles-Shipley, 2001: 19 – 20). Thompson & Digsby (2004: 86) ise 156 

ponpon kızı dahil ettikleri çalıĢmalarında lise öğrencilerinde diyet yapma, beden 

doyumsuzluğu ve klinik ya da klinik tanı eĢiğinin altındaki yeme bozukluklarını 

incelemeyi amaçlamıĢlardır. Beden kitle endeksi arttıkça katılımcıların daha fazla diyet 

yapma davranıĢı gösterdiği ve daha fazla beden doyumsuzluğu yaĢadıkları belirlenmiĢtir. 

Katılımcıların % 46‘sının kilo vermeye çalıĢtıkları ve bozuk yeme davranıĢı gösterme 

seviyeleri fazla olan katılımcıların daha fazla egzersiz yaptıkları bulunmuĢtur (Thompson 

& Digsby, 2004: 88 – 89). Bu araĢtırmaların sonuçları spor yapan kiĢilerde bozuk yeme 

davranıĢlarının görülebileceğini ve bozuk yeme davranıĢlarının kiĢilerin yaĢadıkları beden 

doyumsuzluğu ile iliĢkili olabileceğini göstermektedir.  

Profesyonel sporcularla yapılan çalıĢmalarda zayıf olmayı değil, kaslı bir bedene 

sahip olmayı gerektiren spor dalları da ele alınmaktadır. Peters & Phelps (2001: 285) vücut 

geliĢtirme sporcularında cinsiyetin ve steroid kullanımının beden doyumsuzluğu üzerindeki 

etkilerini inceledikleri araĢtırmalarında 89 kadın ve 119 erkek sporcuya yer vermiĢlerdir. 

AraĢtırma sonucunda kadın sporcuların kendilerini olduklarından daha az kaslı 

algıladıkları, hem kadın hem de erkek sporcuların beden doyumsuzluğu yaĢadıkları ve 

steroid kullanıp kullanmamanın beden doyumsuzluğu ile herhangi bir iliĢkisi olmadığı 

rapor edilmiĢtir (Peters & Phelps, 2001: 287). AraĢtırma sonuçları zayıflık ile bağlantılı 

olmasa da sporcuların beden doyumsuzluğu yaĢayabileceklerini ve kendilerini 

olduklarından daha yanlı bir biçimde algılayabileceklerini göstermektedir.  

Toplumun genelinde fiziksel egzersizin sadece olumlu sonuçları olduğuna dair bir 

inanç mevcuttur. Öyle ki ne kadar çok egzersiz yapılırsa kiĢinin kendi bedeni ile ilgili o 

kadar iyi hissedeceği düĢünülmektedir. Ancak araĢtırmalar bu iliĢkinin düĢüldüğü kadar 

basit olmadığını göstermektedir. AraĢtırmalar aynı zamanda kiĢilerin spor yapma 

motivasyonlarının da bedenlerine yönelik algılarında etkili olduğunu göstermektedir. Bazı 

kiĢiler sağlıklı bir bedene sahip olmak için, bazıları sosyalleĢmek için, bazı kiĢiler ise 

sporun görünüĢlerini iyileĢtireceği inancıyla spor yapmaktadırlar (Davis, 2000: 222). Spor 

ve egzersiz; kadınların bir kimlik duygusu kazanabilecekleri, fiziksel kapasitelerini 

keĢfedebilecekleri gücü sağlayabileceği gibi; ideal kadın bedenine ulaĢmak için 

kullanacakları bir yol da olabilmektedir (Krane, Waldron, Michalenok & Stiles-Shipley, 
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2001: 2). Mutrie & Choi (2000: 549) kadınların çoğunlukla egzersizin sağlık açısından 

faydalarına değil, güzellik açısından faydalarına odaklandığını belirtmektedir.  

Profesyonel sporcularla gerçekleĢtirilen, bir spor dalı ile profesyonel olarak 

ilgilenen kiĢilerin beden imajını incelemeyi amaçlayan çalıĢmalar kadar; profesyonel 

olarak sporla ilgilenmeyen ancak fiziksel aktivitelerde bulunan kiĢilerin beden imajı 

algılarını inceleyen araĢtırmalar da bulunmaktadır (Vocks, Hechler, Rohrig & Legenbauer, 

2009; Jensen & Steele, 2009; Greenleaf, Boyer & Petrie, 2009; Bruin, Woertman, Bakker 

& Oudejans, 2009). Greenleaf, Boyer & Petrie (2009: 716) çalıĢmalarında, kadınların lise 

yıllarında fiziksel aktivitelere katılma derecelerinin bugünkü psikolojik iyilik halleri ile 

iliĢkilerini incelemeyi amaçlamıĢlardır. Bu amaçla; fiziksel yeterlilik, yararlılık ve beden 

imajını ele alan araĢtırmacılar çalıĢmalarının sonucunda, fiziksel aktiviteye katılma 

derecesi ile beden imajı arasında doğrudan bir iliĢki olmadığı sonucuna ulaĢmıĢlardır. 

Fiziksel aktiviteye katılma derecesi, fiziksel yeterlilik ve yararlılık seviyelerini etkileyerek 

beden imajı üzerinde dolaylı bir etki yaratmaktadır. Yani fiziksel aktiviteye katılan 

kadınlar, bedenlerini fiziksel olarak daha yeterli ve yararlı algılamaktadırlar ve bu da kendi 

bedenlerini daha olumlu algılamalarını sağlamaktadır. AraĢtırmacılar ayrıca; beden imajı 

ve fiziksel yararlılık aracılığı ile fiziksel aktivitelere katılma seviyelerinin psikolojik iyilik 

hali üzerinde dolaylı bir etkisi olduğunu belirtmiĢlerdir (Greenleaf, Boyer & Petrie, 2009: 

723). Benzer sonuçlar elde ettikleri çalıĢmalarında Vocks, Hechler, Rohrig & Legenbauer 

(2009: 716) bir spor salonuna üye olan 120 kadın katılımcıya yer vermiĢlerdir. 

AraĢtırmacılar 1 saatlik fiziksel aktivitenin beden imajı üzerindeki etkilerini incelemeyi 

amaçlamıĢlardır. AraĢtırma sonucunda katılımcıların, fiziksel aktivite sonrasında; 

kendilerini daha ince hissettikleri, beden doyumsuzluğu seviyelerinde düĢüĢ olduğu, 

olumlu duygulanımlarında artıĢ olduğu rapor edilmiĢtir. Ayrıca fiziksel aktivite öncesinde 

beden doyumsuzluğu daha yüksek olan katılımcıların fiziksel aktiviteden daha fazla 

etkilendikleri belirtilmiĢtir (Vocks, Hechler, Rohrig & Legenbauer, 2009: 721).  Jensen & 

Steele (2009: 823) ise ergenlik öncesi dönemdeki 376 çocukla gerçekleĢtirdikleri 

araĢtırmalarının sonucunda; beden doyumsuzluğu daha yüksek olan çocukların daha fazla 

fiziksel aktiviteye katıldıklarını rapor etmiĢlerdir. Eğer beden doyumsuzluğu yüksek olan 

çocukların fiziksel aktivite sırasında karĢılaĢtıkları eleĢtirilerin sayısı az ise, bu çocukların 

fiziksel aktivite katılımlarının daha da fazla olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır (Jensen & 

Steele, 2009: 824).  



42 

 

Fiziksel egzersiz yapma ile beden doyumsuzluğu arasındaki iliĢkiyi etkileyen bir 

faktör spor yapma motivasyonudur. Bruin, Woertman, Bakker & Oudejans (2009: 630) 

araĢtırmalarında sadece spor yapıp yapmamanın beden imajı üzerindeki etkilerini değil, 

spor yapma motivasyonunun da beden imajı üzerindeki etkilerini incelemeyi 

amaçlamıĢlardır. AraĢtırma sonucunda araĢtırmacılar; katılımcıların % 28,6‘sının kilo ile 

iliĢkili motivasyonla spor yaptığını belirtmiĢlerdir. Beklentileri doğrultusunda sonuçlara 

ulaĢan araĢtırmacılar; kilo ile iliĢkili motivasyonla spor yapan katılımcıların kendilerini 

daha kilolu hissettiklerini, beden doyumsuzluğu seviyelerinin daha yüksek olduğunu, daha 

fazla diyet yaptıklarını, kusma gibi kilo kontrol yöntemlerini daha sık kullandıklarını ve 

daha düĢük benlik saygısına sahip olduklarını belirtmiĢlerdir. Bu sonuçlar spor yapma 

motivasyonunun önemine dikkat çeker niteliktedir. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

ARAġTIRMANIN KURAMSAL TEMELLERĠ 

 

Bu bölümde, çalıĢmanın dayandırıldığı kuramlar hakkında bilgi verilecektir. 

 

2.1. ÜÇLÜ ETKĠ MODELĠ (THE TRĠPARTĠTE INFLUENCE MODEL) 

 

Üçlü etki modeli, sosyokültürel etkenlerin beden doyumsuzluğu ve bozuk yeme 

davranıĢları üzerindeki etkilerini açıklamaya yönelik bir modeldir (Rodgers, Chabrol & 

Paxton, 2011: 209). Üçlü etki modeline göre; olumsuz beden imajının ve sonrasında da 

yeme bozukluklarının oluĢmasında akranlar, ebeveynler ve medyanın rolü önemlidir 

(Thompson, Heinberg, Altabe, Tantlef-Dunn, 1999: 62). Medya yani kitle iletiĢim araçları, 

sosyokültürel idealin güçlü taĢıyıcılarıdır. Kitle iletiĢim araçlarında ideal beden imajı 

olarak zayıf-fit beden imajlarının yer alması beden doyumsuzluğu ve yeme bozukluklarının 

yüksek seviyelerde görülmesine katkı sağlayan en büyük etkenlerden biridir (Tiggemann, 

2002: 91). Aile üyeleri ve akranlar, medya gibi sosyokültürel ideallerin aktarılmasında rol 

oynayan kaynaklardır.  

Üçlü etki modeli; ebeveynler, akranlar ve medyanın, sosyal ideallerin 

içselleĢtirilmesi ve sosyal karĢılaĢtırma olmak üzere 2 yol aracılığı ile beden 

doyumsuzluğuna, bozuk yeme davranıĢına ve olumsuz duygulanıma sebep olduğunu öne 

sürmektedir (Rodgers, Chabrol & Paxton, 2011: 209). ĠçselleĢtirme süreci; medyadan, 

aileden ya da akranlardan gelen baskıların kiĢi tarafından benimsenmesini anlatmaktadır. 2. 

yol olan sosyal karĢılaĢtırma ise fiziksel çekiciliğe dair öz değerlendirmelerin onaylandığı 

süreçtir. Kendi fiziksel görünüĢünü baĢkalarınınkiyle karĢılaĢtırma eğilimi, zayıf, çekici 

ideallerin beden imajı bozukluğuyla sonuçlanmasında aracı rol oynamaktadır (Tantleff-

Dunn & Gokee, 2002: 109). ġekil 1‘de Üçlü Etki Modeli‘nde yer alan faktörler 

gösterilmiĢtir. 

Anne – baba (Keery, van der Berg & Thompson, 2004: 237 – 251), kız kardeĢ 

(Coomber & King, 2008: 81 – 93), eĢ (Markey, Markey & Birch, 2004: 209 – 216) gibi 
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farklı aile üyelerinin beden imajı üzerindeki etkilerini inceleyen çeĢitli araĢtırmalar 

bulunmaktadır. Keery, van der Berg & Thompson (2004: 238 – 239) çalıĢmalarında üçlü 

etki modelini temel alarak beden imajı ile iliĢkili faktörleri incelemeyi amaçlamıĢlardır. 

AraĢtırma sonucunda, içselleĢtirme ve sosyal karĢılaĢtırma süreçlerinin beden 

doyumsuzluğu ile aile etkisi arasındaki iliĢkide tamamen aracı olduğu bulunmuĢtur. Beden 

doyumsuzluğu ile akran etkisi ve medya etkisi arasındaki iliĢkide ise bu iki sürecin kısmen 

aracı rol oynadığı belirtilmiĢtir. Sosyokültürel faktörler ile beden doyumsuzluğu arasında 

içselleĢtirme ve sosyal karĢılaĢtırma süreçleri aracılığı ile bir yol olduğunu gösteren 

analizler aynı zamanda beden doyumsuzluğundan kısıtlı yeme, bulimik yeme ve psikolojik 

iĢlevselliğe doğrudan yollar olduğunu göstermiĢtir. AraĢtırmacıların orijinal modele ek 

olarak buldukları bir yol ise sosyokültürel faktörler ile kısıtlı yeme arasındaki doğrudan 

yoldur. Sosyokültürel faktörler kısıtlı yeme davranıĢını, içselleĢtirme ve sosyal 

karĢılaĢtırma süreçleri aracılığı ile beden doyumsuzluğu üzerinden dolaylı olarak 

etkiledikleri gibi doğrudan da etkilemektedirler (Keery, van der Berg & Thompson, 2004: 

248 – 249). AraĢtırma sonuçları üçlü etki modelinin, beden doyumsuzluğu ve bozuk yeme 

davranıĢlarını açıklamada geçerli bir model olduğunu göstermektedir. 

Beden imajını incelemek amacıyla; farklı kültürlerde gerçekleĢtirilen ve üçlü etki 

modelini temel alan çalıĢmalarla bu modelin, farklı kültürel bağlamlarda geçerli olduğu 

desteklenmiĢtir (Yamamiya, Shroff & Thompson, 2008: 88 – 91; Menzel, Sperry, Small, 

Thompson, Sarwer & Cash, 2011: 469 – 477; Jackson & Chen, 2010: 69 – 76; Rodgers, 

Chabrol & Paxton, 2011: 208 – 215). Jackson & Chen (2010: 71) çalıĢmalarını Çinli 

ergenlerle gerçekleĢtirmiĢlerdir. AraĢtırmada bulimiya nervoza kriterlerini karĢılayan 31 

kız ve 18 erkek olmak üzere toplam 62 kız ve 36 erkek ergen katılımcı yer almıĢtır. 

AraĢtırmacılar üçlü etki modelini temel alarak gerçekleĢtirdikleri çalıĢmalarının sonucunda 

sosyokültürel faktörlerin bulimiya nervoza tanılı gruba ait olmayı yordadığını ancak sosyal 

karĢılaĢtırmanın yordamadığını belirtmiĢlerdir. AraĢtırmacılar, modele katkı yapacağını 

düĢündükleri görünüĢün olumsuz değerlendirilmesi korkusu ve görünüĢle ilgili konuĢmalar 

faktörlerinin erkek katılımcılar için değil ancak kız katılımcılar için yordayıcı olduğunu 

göstermiĢlerdir (Jackson & Chen, 2010: 74).  

Üniversite öğrencileri ile gerçekleĢtirilen bir çalıĢmada Rodgers, Chabrol & Paxton 

(2011: 211) Fransız ve Avustralyalı katılımcılarda beden doyumsuzluğunu ve bozuk yeme 

davranıĢlarını üçlü etki modelini temel alarak karĢılaĢtırmayı amaçlamıĢlardır. 
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AraĢtırmacılar üçlü etki modelinin her iki katılımcı grubuna da uygun olduğunu ve risk 

faktörleri açısından benzer örüntüler gösterdiğini belirtmiĢlerdir. Her iki katılımcı 

grubunda da sosyokültürel faktörler içselleĢtirme ve sosyal karĢılaĢtırma aracılığı ile beden 

doyumsuzluğunu etkilemektedir. Aynı zamanda beden doyumsuzluğu ile benlik saygısı ve 

bozuk yeme davranıĢları arasında doğrudan bir yol bulunmaktadır (Rodgers, Chabrol & 

Paxton, 2011: 212 – 213). Yamamiya, Shroff & Thompson (2008: 90) üniversite 

öğrencileri ile gerçekleĢtirdikleri benzer bir çalıĢmada, aile etkisinin içselleĢtirme ve sosyal 

karĢılaĢtırma aracılığı ile beden doyumsuzluğu ve kısıtlı yeme davranıĢına sebep olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Akran etkisi sosyal karĢılaĢtırma, medya etkisi ise içselleĢtirme aracılığı ile 

beden doyumsuzluğuna ve kısıtlı yeme davranıĢına sebep olmaktadır. AraĢtırmacılar ayrıca 

aile etkisi, akran etkisi, içselleĢtirme ve sosyal karĢılaĢtırmanın doğrudan kısıtlı yeme 

davranıĢına sebep olduğunu da belirtmiĢlerdir.  

Literatürde yer alan çalıĢmalar üçlü etki modelinin ufak değiĢiklikler göstermekle 

birlikte, çalıĢılan farklı katılımcı gruplarında ve kültürlerde anlamlılık gösterdiğini 

vurgulamaktadır. Bu çalıĢmada kiĢilerin beden imajları üzerinde sosyokültürel kaynakların 

oynadıkları rolün değerlendirilmesi amacıyla üçlü etki modeli temel alınmıĢtır. ÇalıĢmada 

üçlü etki modelinde yer verilen sosyokültürel kaynakların hepsine (medya, aile ve akran) 

yer verilmiĢtir. AraĢtırmada aile ve akran etkisi, aile ve akran dolaylı etkisi ve aile ve akran 

doğrudan etkisi olmak üzere iki farklı türde incelenmiĢtir.  

 

ġekil 1: Üçlü Etki Modeli 
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2.2. BĠLĠġSEL – DAVRANIġÇI MODEL 

 

Beden imajını inceleyen güncel araĢtırmaların çoğu biliĢsel – davranıĢçı 

paradigmadan yola çıkmaktadır. BiliĢsel – davranıĢçı modelde beden imajı geliĢiminde rol 

oynayan 2 faktörden söz edilmektedir: GeçmiĢe yönelik ve geliĢimsel faktörler ile yakın 

zaman olayları ve süreçleri.  GeçmiĢe yönelik ve geliĢimsel faktörler; kiĢinin bedenine 

yönelik duygu, düĢünce ve davranıĢlarını etkileyen geçmiĢ olayları, tutumları ve 

deneyimleri içermektedir. GeçmiĢe yönelik ve geliĢimsel faktörler; kültürel sosyalizasyon, 

fiziksel özellikler, kiĢiler arası deneyimler ve kiĢilik özellikleri olmak üzere 4 faktörden 

oluĢmaktadır. GeçmiĢe yönelik ve geliĢimsel faktörler genel olarak, fiziksel görünüĢ 

hakkında çocukluk ve ergenlik süresince yaĢanan sosyalleĢmeyi anlatmaktadır. Kültürel 

sosyalizasyon kavramı; görünüĢle ilgili beklentilerin ve standartların, sosyal olarak kabul 

edilen ve edilmeyen fiziksel özelliklerin kültür aracılığı ile bireye aktarılması anlamına 

gelmektedir. KiĢiler arası deneyimler; kültürel mesajların da ötesinde aile üyeleri, akranlar 

ve hatta yabancı kiĢiler ile girilen, sözel olan ve olmayan iletiĢimler aracılığı ile aktarılan 

mesajları içermektedir. KiĢinin fiziksel özellikleri de deneyimlediği sosyal etkileĢimleri 

etkileyen bir faktördür. Benlik saygısı, mükemmeliyetçilik vb. kiĢilik özellikleri de bireyin 

beden imajı tutumlarını Ģekillendiren faktörlerdendir (Cash, 2002: 40 – 41).  

Yakın zaman olayları ve süreçleri ise beden imajına iliĢkin deneyimlerin devam 

etmesinde etkili olan içsel diyaloglar (otomatik düĢünceler, yorumlar vb.), beden imajı 

duyguları ve telafi edici strateji ve davranıĢlar (kusma, laksatif kullanma, aĢırı egzersiz 

yapma vb.) gibi faktörlerden oluĢmaktadır (Cash, 2002: 38). Belirli durumlar/olaylar 

kiĢilerin fiziksel görünüĢleri ile ilgili Ģemalarını ve öz değerlendirmelerini aktive 

etmektedirler. Beden imajı ve tutumları sorunlu olan kiĢilerde, aktive edici olaylar 

sonucunda oluĢan içsel diyaloglar genellikle hatalı ve taraflı olmaktadır. Aynı zamanda 

kiĢiler sıkıntı verici beden imajı düĢünce ve duygularıyla baĢ edebilmek için çeĢitli 

davranıĢlar ve tepkiler geliĢtirmektedirler. Bu davranıĢlar kiĢilerin geçici olarak beden 

imajları ile ilgili hoĢnutsuzluklarından kaçınmalarını sağlamaktadır (Cash, 2002: 42 – 43).  

BiliĢsel – davranıĢçı modelde ele alınan beden imajı Ģema ve tutumları 2 farklı 

boyuttan oluĢmaktadır. Beden imajı değerlendirmeleri kiĢinin bedenine iliĢkin duyduğu 

doyum ya da doyumsuzluk iken bedene yatırım, öz değerlendirmede bedene verilen 
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biliĢsel, davranıĢsal, duygusal önemi anlatmaktadır (Cash, 2002: 38). ġekil 2‘de biliĢsel – 

davranıĢçı modelde yer alan faktörlere yer verilmiĢtir.  

 

 

ġekil 2: BiliĢsel – DavranıĢçı Model 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

PĠLOT ÇALIġMA: AĠLE VE AKRAN ETKĠSĠ ÖLÇEĞĠNĠN 

GELĠġTĠRĠLMESĠ 

 

3.1. YÖNTEM 

KiĢiler üzerinde, kilo ile ilgili, aile üyelerinin ve akranlarının etkilerini belirlemek 

amacıyla bir ölçek geliĢtirilmiĢ ve psikometrik özelliklerini değerlendirmek amacıyla bir 

pilot çalıĢma yapılmıĢtır. Bu bölümde, pilot çalıĢmaya dahil edilen katılımcılara iliĢkin 

özellikler ve kullanılan veri toplama araçları tanıtılarak, çalıĢmanın yürütülmesine iliĢkin 

bilgilere yer verilmiĢtir. Son olarak yapılan analizlerin sonuçlarına iliĢkin bulgulardan 

bahsedilmiĢtir. 

 

3.1.1. Katılımcılar 

Pilot çalıĢmaya 2011 – 2012 eğitim-öğretim yılında Uludağ Üniversitesi‘nin çeĢitli 

fakülte ve bölümlerinde okuyan 273 kız öğrenci katılmıĢtır. Katılımcıların yaĢ aralığı 18 – 

24, yaĢ ortalaması ise 20,85‘tir. Katılımcıların tamamı medeni durumunu ―Bekar‖ olarak 

belirtmiĢtir. Katılımcılar farklı gelir düzeylerine sahiptir. Katılımcılar farklı fakülte ve 

sınıflarda eğitimlerine devam etmektedirler. 

Katılımcılara ait bu bilgiler Tablo 1‘de verilmiĢtir.  
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Tablo1. Katılımcıların Sosyodemografik Özellikleri 

DeğiĢkenler Sayı Yüzde Ort. Standart 

Sapma 

Min. Maks. Ranj 

YaĢ   20,85 1,45 18 24 6 

Gelir Düzeyi 

       0 – 599 TL arası 

       600 – 999 TL arası 

       1000 – 1599 TL arası 

       1600 – 1999 TL arası 

       2000 TL ve üstü 

 

196 

29 

21 

11 

12 

 

71,8 

10,6 

7,7 

4 

4,4 

     

Fakülte 

       Fen-Edebiyat 

       Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

       Tıp 

       Sağlık Meslek Y. O. 

 

257 

6 

2 

3 

 

94,1 

2,2 

0,7 

1,1 

     

Sınıf 

       1. Sınıf 

       2. Sınıf 

       3. Sınıf 

       4. sınıf 

 

63 

117 

50 

32 

 

23,1 

42,9 

18,3 

11,7 
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Katılımcıların kilo aralığı 42 – 84 (kg.) ve kilo ortalamaları 55,9 kg 

(S.S=kg.‘dur. Katılımcıların boy aralığı ise 147 – 178 (cm.) ve boy ortalamaları 164,6 

cm. S.S= 5,9 cm.)‘dur. Katılımcıların beden kitle endeksi, kilolarının (kg. cinsinden) 

boylarının karesine (m. cinsinden) bölünmesi yoluyla hesaplanmıĢ ve Dünya Sağlık 

Örgütü‘nün yapmıĢ olduğu beden kitle endeksi sınıflandırmasına göre sınıflandırılmıĢtır. 

(http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html adresinden 17,05,2012 tarihinde 

alınmıĢtır.). Katılımcıların çoğunluğu diyet yapmadıklarını ve moda ile ilgili dergi okuma 

alıĢkanlıklarının olmadığını belirtmiĢlerdir. 

Katılımcıların kilo, boy ve beden kitle endekslerine, diyet yapma davranıĢları ve 

dergi okuma alıĢkanlıkları ait bilgiler Tablo 2‘de sunulmuĢtur. 
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Tablo 2. Katılımcıların Kilo, Boy ve Beden Kitle Endekslerine, Diyet Yapma 

DavranıĢları ve Dergi Okuma AlıĢkanlıklarına ait Bilgiler 
DeğiĢkenler Sayı Yüzde Ort. Standart 

Sapma 

Min. Maks. Ranj 

Kilo   55,9 7,9 42 84 42 

Kilo Memnuniyeti   2,81 1,22 1 5 4 

Boy   164,6 5,9 147 178 31 

Boy Memnuniyeti   2,27 0,95 1 5 4 

Beden Kitle Endeksi (BKE)   20,64 2,66 15,47 30,33 14,86 

BKE Sınıflandırma 

      Zayıf 

      Normal Kilolu 

      Hafif ġiĢman 

      1 Derece Obez 

 

57 

198 

17 

1 

 

20,9 

72,5 

6,2 

0,4 

     

Zayıflama Amacıyla 

Rejim/Diyet Yapma 

        Hiçbir Zaman 

        Nadiren 

        Bazen 

        Sık Sık 

        Her Zaman 

 

 

133 

47 

59 

27 

7 

 

 

48,7 

17,2 

21,6 

9,9 

2,6 

     

Kilo Alma Amacıyla 

Rejim/Diyet Yapma 

        Hiçbir Zaman 

        Nadiren 

        Bazen 

        Sık Sık 

        Her Zaman 

 

 

204 

35 

26 

4 

4 

 

 

74,7 

12,8 

9,5 

1,5 

1,5 

     

Zayıflama Amacıyla Laksatif 

(Müshil) Kullanma 

        Hiçbir Zaman 

        Nadiren 

        Bazen 

        Sık Sık 

        Her Zaman 

 

 

248 

12 

11 

2 

0 

 

 

80,8 

4,4 

4 

0,7 

0 

     

Boy Memnuniyeti 

      Çok Memnunum 

      Memnunum 

      Kararsızım 

      Memnun Değilim 

      Hiç Memnun Değilim 

 

43 

163 

22 

41 

4 

 

15,8 

59,7 

8,1 

15,0 

1,5 

     

Dergi Okuma Durumu 

      Evet 

      Hayır 

 

100 

173 

 

36,6 

63,4 
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3.1.2. Veri Toplama Araçları 

Bu bölümde, araĢtırmanın bağımlı ve bağımsız değiĢkenlerinin ölçümü için 

kullanılan ölçeklere iliĢkin bilgiler verilmektedir. 

 

3.1.2.1. Aile ve Akran Etkisi Ölçeği 

KiĢilerin kiloları üzerindeki akran ve aile etkisini ölçmek amacıyla bir ölçek 

oluĢturulmuĢtur. Yapılan literatür taraması sonucunda aile ve akran etkisini ölçmesi 

planlanan çeĢitli maddeler hazırlanmıĢtır. Daha sonra bu maddelerin ölçülmesi planlanan 

aile ve akranların beden ve kilo üzerindeki rolünü değerlendirmek amacıyla 10 gönüllü 

kadın katılımcı ile görüĢme yapılmıĢtır. GörüĢmeler araĢtırmacı tarafından gönüllü 

katılımcılarla yüz yüze, açık uçlu sorular sorularak gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan görüĢmeler 

sonucunda aile üyeleri ve akranların kilo üzerindeki etkisini ölçmesi amaçlanan maddelere 

son halleri verilmiĢtir. Buna göre aile ve akran etkisini ölçmesi amaçlanan ölçek, her biri a) 

ve b) seçeneklerine sahip 7 maddeden (toplam 14 madde) oluĢmaktadır. Her bir madde 

kiĢilerin kilolarına yönelik farklı bir deneyimi ele almaktadır. Maddelerin a) seçeneğinde 

söz konusu deneyime yönelik akran etkisinin; b) seçeneğinde ise aynı deneyime yönelik 

aile etkisinin ölçülmesi amaçlanmıĢtır. Örneğin; ölçeğin 2. maddesinin a) seçeneği 

―Akranlarım kiloma iliĢkin eleĢtirilerde bulunurlar.‖ Ģeklindedir. 2. maddenin b) 

seçeneğinde ise ―akranlarım‖ kelimesi yerine ―aile üyelerim‖ kullanılmıĢtır. 14 maddeden 

oluĢan ölçek beĢli ―1 (Hiç uygun değil) – 5 (Tamamen uygun)‖ derecelendirme ile 

cevaplanmaktadır. Ters puanlamaya sahip maddenin bulunmadığı formdan alınan yüksek 

puanlar, kiĢilerin kiloları üzerindeki aile üyelerinin ve akranların etkilerinin yüksek 

olduğunu göstermektedir. 

 

3.1.2.2. Görünüme Yönelik Sosyokültürel Tutumlar Ölçeği – 3 (The 

Sociocultural Attitudes Towards Appearance Scale-3, SATAQ-3) 

Görünüme Yönelik Sosyokültürel Tutumlar Ölçeği – 3 (GYSTÖ - 3), Thompson, 

van den Berg, Roehrig, Guarda ve Heinberg (2004) tarafından beden imajı üzerindeki 

sosyokültürel etkileri ölçmek amacıyla geliĢtirilmiĢtir. 30 maddeden ve içselleĢtirme–

genel, içselleĢtirme–atletik, baskılar ve bilgi olmak üzere 4 alt ölçekten oluĢan bir öz 
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bildirim ölçeğidir (Calogero, Davis, Thompson; 2004).  Ölçek beĢli derecelendirme, 1 

(Kesinlikle Katılmıyorum) - 5 (Kesinlikle Katılıyorum) ile cevaplanmaktadır. Ölçekten 

alınan yüksek puanlar bireyin, beden imajı üzerinde sosyokültürel etkileri daha yüksek 

olarak algıladığını göstermektedir (Thompson, van den Berg, Roehrig, Guarda ve 

Heinberg; 2004). Thompson, van den Berg, Roehrig, Guarda & Heinberg (2004) 175 kadın 

üniversite öğrencisi ile ölçeğin geçerlik güvenirlik çalıĢmasını gerçekleĢtirmiĢlerdir. 

AraĢtırmacılar faktör analizi sonucunda toplam varyansın % 65‘ini açıklayan 4 faktörlü bir 

yapı elde etmiĢlerdir. Toplam 30 maddeden oluĢan ölçeğin alt ölçeklerinin iç tutarlık 

katsayıları (Cronbach Alpha) ise sırasıyla bilgi α=,96, baskı α=,92, içselleĢtirme-genel 

α=,96, içselleĢtirme-atletik α=,95 ve toplam ölçek için α=,96 olarak bulunmuĢtur. 

Calegoro, Davis & Thompson (2004: 193 – 198) yeme bozukluğu klinik tanısı almıĢ kadın 

katılımcılarla gerçekleĢtirdikleri çalıĢmalarının sonucunda ölçeğin faktör yapısının ve 

geçerlik güvenirlik değerlerinin daha önceki çalıĢmaların bulgularını destekler nitelikte 

olduğunu belirlemiĢlerdir. Buna göre 4 faktörlü yapıya sahip olan ölçeğin yeme bozukluğu 

tanılı yetiĢkin ve ergen örneklemleri için Cronbach Alfa katsayılarının sırasıyla bilgi alt 

ölçeği için  α=.94 - α=.96, baskı alt ölçeği için α=.94 - α=.95, içselleĢtirme-genel alt ölçeği 

için α=.93 - α=.97 ve içselleĢtirme-atletik alt ölçeği için α=.77 - α=.84 olduğunu 

belirtmiĢlerdir.  

Ölçeğin Türkçe‘ye uyarlama çalıĢmaları Kalafat, Dilek ve ÖzbaĢı (2008) tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmaya çeĢitli üniversitelerde öğrenim görmekte olan 434 

üniversite öğrencisi katılmıĢtır. Ölçeğin yapı geçerliğini değerlendirmek amacıyla 

açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıĢtır. 

Açımlayıcı faktör analizin sonuçlarına göre 5 madde faktör yük değerinin .30‘un altında 

olması veya biniĢik olması nedeniyle analizden çıkartılmıĢtır. 25 madde ile analiz 

tekrarlandığında hiçbir maddenin .30‘un altında olmadığı veya biniĢik olmadığı 

görülmüĢtür.  

Faktör analizi sonuçlarına göre, ölçeğin uygulanan örneklem grubu için 4 faktörden 

oluĢtuğu saptanmıĢtır. Bulunan bu dört faktör toplam varyansın % 61,5‘ini açıklamaktadır. 

Birinci faktör olan Bilgi (Information) alt boyutunda toplanan 9 maddenin faktör yükleri 

.58 ile .82 arasında değiĢmiĢtir. Ġkinci alt boyut olan Baskı (Pressure) alt boyutunda da 9 

madde toplanmıĢtır. Bu maddelerin faktör yükleri .79 ile .45 arasında değiĢmektedir.  

Üçüncü alt boyut ĠçselleĢtirme (Internalization General)‘dir. Bu alt boyutta ise sadece 3 
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madde toplanmıĢtır. Faktör yükleri .72 ile .61 arasında değiĢmektedir. Ölçeğin son alt 

boyutu, atletik ve sportif görünümlerin etkisini yansıtan ĠçselleĢtirme- Atletik 

(Internalization Athlete) faktörüdür. Bu alt boyutta toplanan 4 maddenin faktör yükleri .83 

ile .72 arasında değiĢmektedir. Ölçeğin tümüne iliĢkin iç tutarlık (Cronbach Alfa)  katsayısı 

α=.93 olarak bulunmuĢtur.  Alt ölçek katsayıları ise; bilgi için α=.90, baskı için α=.91, 

içselleĢtirme-genel için α=.74 ve içselleĢtirme-atletik için α=.76 olarak hesaplanmıĢtır.  

 

3.1.2.3. Görünüşle İlgili İnançlar Ölçeği (Beliefs About Appearance Scale) 

Spangler & Stice (2001) tarafından bireylerin görünüĢleri ile ilgili iĢlevsel olmayan 

düĢünce ve inançlarını ölçmek üzere geliĢtiren bir ölçektir. Ölçek 20 maddeden oluĢmakta 

ve 5‘li derecelendirme ―0 (Hiç uygun değil) ve 4 (Tamamen Uygun)‖ ile 

cevaplanmaktadır. Ölçekten alınan yüksek puanlar kiĢinin görünüĢü ile ilgili iĢlevsel 

olmayan inançlarının da yüksek olduğunu göstermektedir. AraĢtırmacılar ölçeğin 

psikometrik özelliklerini 3 farklı grupta değerlendirmiĢlerdir. AraĢtırmacılar tarafından 462 

üniversite öğrencisi ile yürütülen ilk çalıĢmada ölçeğin toplam varyansın % 52‘sini 

açıklayan tek faktörlü bir yapısı olduğu belirlenmiĢtir. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlık 

katsayısı ise  α=.94 olarak bulunmuĢtur. 231 kız lise öğrencisiyle ve 117 kadın katılımcı ile 

yürütülen iki çalıĢmada da ölçeğin tek faktörlü yapısı doğrulanmıĢ ve iç tutarlık katsayıları 

sırası ile α=.95  α=.96 olarak bulunmuĢtur. 117 kadın katılımcıdan 115‘i  ile 3 hafta ara ile 

yapılan uygulama sonucunda ölçeğin test tekrar test güvenirliği (r=,83, p<,001) olarak 

bulunmuĢtur.  

Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalıĢması Tekin (2013) tarafından 

yapılmıĢtır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalıĢması 274 üniversite öğrencisinden oluĢan 

bir örneklemde yapılmıĢtır. Ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi (AFA) yöntemi 

ile incelenmiĢtir. Analiz sonucunda tek faktörlü bir yapı elde edilmiĢtir. Ölçeğin ölçüt 

bağıntılı geçerliğini ortaya koymak üzere Sosyal GörünüĢ Kaygısı Ölçeği, Zung Depresyon 

Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ile arasındaki iliĢkiler incelenmiĢtir. Analizler 

sonucunda araĢtırmacıların beklentisi yönünde GörünüĢle Ġlgili Ġnançlar Ölçeği ile Sosyal 

GörünüĢ Kaygısı Ölçeği (r=.46, p<.001) ve Zung Depresyon Ölçeği (r=.27, p<.001) 

arasında pozitif yönde, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (r=.-38, p<.001) ile arasında ise 

negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Ölçeğin güvenirliği ise iç 
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tutarlık katsayısının hesaplanması ve test yarılama yöntemleriyle incelenmiĢtir. Ölçeğin 

Cronbach alfa katsayısı α=.92 ve test yarılama yöntemiyle elde edilen katsayısı ise α=.85 

olarak bulunmuĢtur.  

 

3.1.2.4. Yeme Alışkanlıkları Anketi (The Dutch Eating Behaviour Questionnaire, 

DEBQ) 

Van Strien, Frijters, Bergers ve Defares (1986) tarafından duygusal yeme, dıĢsal 

yeme, kısıtlı yeme davranıĢlarını ölçmek amacıyla geliĢtirilmiĢtir. Ölçek 33 maddeden 

oluĢmakta ve 5‘li derecelendirme (1= Hiçbir zaman, 5= Çok sık) ile cevaplanmaktadır. 

Ölçeğin psikometrik özellikleri 653 kadın ve 517 erkek katılımcı olmak üzere toplam 1170 

katılımcı ile yürütülen bir çalıĢmada değerlendirilmiĢtir. Faktör analizi sonucunda ölçeğin 

kısıtlı yeme davranıĢı, duygusal yeme davranıĢı ve dıĢsal yeme davranıĢından oluĢan 3 

faktörlü bir yapıya sahip olduğu bulunmuĢtur. Ölçeğin alt ölçeklerine ait Cronbach Alfa iç 

tutarlık katsayıları kısıtlı yeme davranıĢı için  α=.95, duygusal yeme davranıĢı için  α=.94 

ve dıĢsal yeme davranıĢı için α=.80 olarak bulunmuĢtur. Aynı örneklem grubunda obez 

olan ve olmayan katılımcılar için Cronbach Alfa iç tutarlık katsayıları ise obez katılımcı 

grubu için sırasıyla α=.94 α=.95 α=.83 ve obez olmayan katılımcı grubu için sırasıyla 

α=.95 α=.94 α=.80 olarak bulunmuĢtur.  

Ölçeğin Türkçe geçerlik güvenirlik çalıĢması Bozan, BaĢ ve AĢçı (2011) tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Üniversite öğrencilerinden oluĢan örneklemden elde edilen verilerle 

ölçeğin yapı geçerliği, ölçüt bağıntılı geçerliği ve güvenirliği incelenmiĢtir. Ölçeğin yapı 

geçerliği açımlayıcı faktör analizi (AFA) yöntemi ile incelenmiĢtir. Analiz sonucunda 3 

faktörlü bir yapı elde edilmiĢtir. Ölçeğin faktör yükleri .45 ile .81 arasında değiĢmektedir. 

Ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerliğini ortaya koymak amacıyla Yeme AlıĢkanlıkları Anketi‘nin 

alt ölçekleri ile Yeme Tutum Testi – 40 arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. Yeme AlıĢkanlıkları 

Anketi‘nin duygusal yeme ve kısıtlı yeme alt ölçekleri ile YTT-40 arasında beklendiği gibi 

istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunurken, dıĢsal yeme alt ölçeği ile YTT-40 arasında 

anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. YTT-40 dıĢsal yeme davranıĢını ölçmeye yönelik 

maddeler içermediğinden elde edilen analiz sonucu beklenen yönde olmuĢtur. Yeme 

alıĢkanlıkları anketi‘nin duygusal yeme, dıĢsal yeme ve kısıtlı yeme alt ölçeklerinin iç 

tutarlılık katsayıları sırasıyla Ģu Ģekildedir: α=.92, α=.90, α=.96. Test tekrar test güvenirlik 
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katsayıları ise duygusal yeme alt ölçeği için α=.90, dıĢsal yeme alt ölçeği için α=.96 ve 

kısıtlı yeme alt ölçeği için α=.94‘tür.  

 

3.1.2.5. Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (Rosenberg Self-Esteem Scale) 

1965 yılında Rosenberg tarafından geliĢtirilmiĢtir. Ölçek toplam 63 madde ve 12 alt 

alandan oluĢmaktadır. Alt alanlar Ģu Ģekilde sıralanmaktadır: Benlik Saygısı, Kendilik 

Kavramının Sürekliliği, Ġnsanlara Güvenme, EleĢtiriye Duyarlılık, Depresif Duygulanım, 

Hayalperestlik, Psikosomatik Bilgiler, KiĢiler Arası ĠliĢkilerde Tehdit Hissetme, 

TartıĢmalara Katılabilme Derecesi, Ana-Baba Ġlgisi, Baba ile ĠliĢki, PsiĢik Ġzolasyon. 

Ölçeğin ilk alt alanı olan Benlik Saygısı doğrudan benlik saygısını ölçerken diğer alt 

alanlar ise benlik saygısı ile iliĢkili durumları ölçmektedir. Benlik Saygısı alt ölçeği 5‘i 

olumlu 5‘i olumsuz olmak üzere toplam 10 maddeden oluĢmaktadır ve dörtlü 

derecelendirmeye (1= Tamamen Katılıyorum, 4= Hiç Katılmıyorum) sahiptir. Rosenberg 

(1965) çalıĢmasında tek boyutlu bir yapıya sahip olan ölçeğin yeniden üretilebilirlik 

katsayısını .92, ölçülebilirlik katsayısını (scalability) ise .72 olarak bulmuĢtur. Aynı 

zamanda ölçeğin hemĢirelerin, akranların depresyon değerlendirmeleri ile anlamlı biçimde 

iliĢkili olduğunu bulmuĢtur (p<.05). Silbert & Tippett (1965) üniversite öğrencileri ile 

yürüttükleri çalıĢmalarında Rosenberg benlik saygısı ölçeğinin Kelly Repertory Test ile 

korelasyonunu r=.63 ve Sağlıklı Benlik Ġmajı Anketi ile korelasyonunu r=.83 olarak 

bulmuĢlardır. Ġki hafta arayla yaptıkları test tekrar test uygulamasında güvenirlik 

katsayısını α=.85 olarak bulmuĢlardır (www.cogimmune.com/rosenberg.pdf adresinden 

21,01,2013 tarihinde alınmıĢtır).  

Ölçeğin tüm alt ölçeklerinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalıĢması Çuhadaroğlu 

(1986) tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Benlik Saygısı alt ölçeğin test tekrar test güvenirlik 

katsayısı α=.75 olarak bulunmuĢtur. Ölçeğin geçerlik çalıĢmalarında Benlik Saygısı alt 

alanı için kullanılan psikiyatrik görüĢmeler ile geçerlik katsayısı r=.75 olarak bulunmuĢtur. 

Korkmaz (1996) çalıĢmasında Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği‘nin benlik saygısı alt 

ölçeğinin güvenirliğini Gutman Tekniği ile yeniden üretilebilirlik katsayısının 

hesaplanması yoluyla değerlendirmiĢ ve katsayı değerini .93 olarak bulmuĢtur. Ölçeğin 

Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısını ise α=.57 olarak bulmuĢtur. Benlik Saygısı alt 

http://www.cogimmune.com/rosenberg.pdf
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ölçeğinin geçerliği Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri ile korelasyonu incelenerek 

değerlendirilmiĢtir. Pearson Korelasyon katsayısı r=-.54 olarak bulunmuĢtur (p<0,05).  

 

3.1.2.6. Vücut Algısı Ölçeği (Body-Cathexis Scale) 

Secord ve Jourard (1953) tarafından geliĢtirilen vücut algısı ölçeği, kiĢilerin 

bedenlerindeki çeĢitli kısımlardan ve çeĢitli beden iĢlevlerinden ne kadar hoĢnut 

olduklarını ölçmeyi amaçlar. Secard ve Jourard, kiĢinin bedeninden sağladığı doyumun 

benlik kavramı ile iliĢkili olduğu düĢüncesinden hareketle geliĢtirdikleri hipotezlerin test 

edilmesi sonucunda, ölçeklerini iki bölümden oluĢturmuĢlardır. Orijinal ölçeğin ilk bölümü 

beden bölümleri ve iĢlevlerini içeren 46 maddeden oluĢmaktadır. Ölçeğin ikinci bölümü 

benlik ile ilgilidir ve benliğin çeĢitli yönlerini (kiĢilik, kendine güven, ahlak vb.) içeren 55 

madde içermektedir (Uğur, 1996; akt: Kundakçı, 2005). Balogun (1986) çalıĢmasında 

ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini değerlendirmiĢtir. Ölçeğin test tekrar test güvenirlik 

katsayısı α=.89 olarak bulunmuĢtur.  

Ölçeğin ülkemizdeki geçerlik çalıĢması Hovardaoğlu (1992) tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Ölçeğin ülkemizde kullanılan formu, 40 maddeden oluĢan ve beĢli 

derecelendirme ile cevaplanan (1= Çok beğeniyorum, 2= Oldukça beğeniyorum, 3= 

Kararsızım, 4= Pek beğenmiyorum, 5= Hiç beğenmiyorum) bir ölçme aracıdır. En olumlu 

ifade 1 puan, en olumsuz ifade ise 5 puan almaktadır. Buna göre, alınabilecek en düĢük 

toplam puan 40, en yüksek toplam puan 200‘dür. Ölçekten alınan toplam puanın artması, 

kiĢinin vücut bölümlerinden ya da iĢlevinden duyduğu memnuniyetin azalmasını, puanın 

azalması ise memnuniyetin artmasını belirtmektedir. Üniversite öğrencileri üzerinde 

yapılan çalıĢmada ölçeğin geçerliği iki yarım güvenirliği ile değerlendirilmiĢ ve iki yarım 

güvenirliği katsayısı α=.75 olarak bulunmuĢtur. Ölçeğin güvenirliğini değerlendirmek 

amacıyla iç tutarlık katsayısı hesaplanmıĢ ve Cronbach Alfa katsayısı α=.91 olarak 

belirlenmiĢtir (Hovardaoglu, 1992).  
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3.1.2.7. Aile Değerlendirme Ölçeği – İletişim Alt Ölçeği (Mc Master Family 

Assesment Device) 

Ölçek, Brown Üniversitesi ve Butler Hastanesi tarafından Aile AraĢtırma Programı 

çerçevesinde aile iĢlevlerini çeĢitli boyutlarda ölçmek üzere geliĢtirilmiĢtir (Miller, Epstein, 

Bishop, Keitner; 1985). Problem Çözme, ĠletiĢim, Roller, Duygusal Tepki Verebilme, 

Gereken Ġlgiyi Gösterme, DavranıĢ Kontrolü ve Genel Fonksiyonlar adı altında 7 alt 

ölçekten oluĢan Aile Değerlendirme Ölçeği 60 maddedir. Ölçek "Aynen katılıyorum" 1 

puan ile "Hiç katılmıyorum" 4 puan arasında değiĢen 4 seçenek üzerinden 

puanlanmaktadır. 12 yaĢ üzerindeki tüm aile üyelerine aile iĢlevlerini değerlendirmek 

amacıyla uygulanabilmektedir Alt ölçeklerden problem çözmede 6, iletiĢimde 9, rollerde 

11, duygusal tepki verebilmede 6, davranıĢ kontrolünde 9, genel fonksiyonlarda 12, 

gereken ilgiyi göstermede 7 madde vardır (akt: Palabıyıkoğlu, Azizoğlu, Özayar, Ercan; 

1993).  

Ölçeğin Türkçe formunun geçerlik güvenirlik çalıĢması Bulut (1990) tarafından 

yapılmıĢtır. Ölçeğin güvenirlik çalıĢması, iç tutarlılık açısından incelenmiĢtir. Alt 

ölçeklerin Cronbach Alfa katsayıları α=38 ile α=86 arasındadır. Her alt ölçek için test-

tekrar test korelasyonu katsayıları, en düĢük α=62 ile en yüksek α=90 arasında 

değiĢmektedir. Ölçeğin yapı geçerliği boĢanma sürecinde olan ve olmayan gruplarla ve 

ayrıca klinik tanı almıĢ üyesi bulunan ve bulunmayan gruplarla araĢtırılmıĢtır. Ölçeğin 

grupları anlamlı düzeyde ayırt ettiği görülmüĢtür. Ölçeğin uyum geçerliği Evlilik YaĢam 

Ölçeği ve Aile Değerlendirme Ölçeği‘nin her ikisinin de 25 evli çifte uygulanmasıyla 

yapılmıĢtır. Genel Fonksiyonlar alt ölçeği ile korelasyon katsayısı α=.66 dır (Bulut, 1990; 

akt: Palabıyıkoğlu, Azizoğlu, Özayar, Ercan; 1993). Bu araĢtırmada, Aile ve Akran Etkisi 

Ölçeği‘nin Aile Etkisi Alt Ölçeği‘nin psikometrik özelliklerini değerlendirmek amacıyla 

Aile Değerlendirme Ölçeğinin 9 maddeden oluĢan ĠletiĢim Alt Ölçeği kullanılmıĢtır.  

 

3.1.2.8. Sosyodemografik Bilgi Formu 

Bu araĢtırmada kullanılmak üzere katılımcıların yaĢ, gelir düzeyi, eğitim durumu, 

medeni durum, kilo, boy vb. sosyodemografik bilgilerin elde edilmesi amacıyla 20 soruluk 

bir form hazırlanmıĢtır. Aynı formda literatür taraması sırasında beden imajı ve medya 

etkisi ile iliĢkili olduğu görülen bazı sorulara da yer verilmiĢtir. Katılımcıların; kilo ve boy 
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memnuniyetlerini değerlendirmek amacıyla birer soru, diyet yapma davranıĢlarını 

değerlendirme amacıyla 3, dergi okuma ve televizyon izleme alıĢkanlıklarını 

değerlendirme amacı ile 2‘Ģer soru ve psikiyatrik öyküleri ile ilgili 2 soru sorulmuĢtur. 

Aynı zamanda bu formda yer alan sorulardan 3‘ü; bu çalıĢma için geliĢtirilen Aile ve 

Akran Etkisi Ölçeği‘nin alt boyutlarından birisi olan Akran Etkisi Alt Ölçeği‘nin 

psikometrik değerlendirilmesinde kullanılmak üzere konulmuĢtur. Dirik, Topaloğlu ve Ok 

(2009) tarafından yürütülen bir çalıĢmada akran etkisini ölçmek amacıyla kullanılan bu 3 

soruda kiĢinin akranları tarafından dıĢlanma ya da alaya alınma gibi durumları ele 

almaktadır.  

 

3.1.3. ĠĢlem 

Pilot çalıĢmanın verileri Mayıs 2011 – Haziran 2011 tarihleri arasında Bursa 

Uludağ Üniversitesi‘nde okumakta olan 300 kız katılımcıdan toplanmıĢtır. Her bir 

katılımcının ölçekleri doldurma süresi yaklaĢık yirmi dakika sürmüĢtür. Eksik 

doldurulduğu için 10 ölçek seti analizlere dahil edilmemiĢtir. 290 katılımcının verileri ile 

baĢlanan analizler sırasında sosyodemografik özelliklerde ve ölçeklerden aldıkları 

puanlarda aĢırı uç (extreme) değerler almıĢ olan 17 katılımcının çıkarılmasıyla asıl veri seti 

273 katılımcıdan oluĢmuĢtur. AraĢtırmaya dahil olacak katılımcılara bulabildiğini 

örnekleme yoluyla ulaĢılmıĢtır. Bulabildiğini örnekleme; ulaĢılması kolay, elde mevcut ve 

araĢtırmaya katılmak isteyen kiĢiler üzerinde yapılan örnekleme çeĢididir (ErkuĢ, 2005, sy. 

82) 

Veri toplama sürecine baĢlamadan önce, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik 

AraĢtırmalar Etik Kurulu‘nun onayı alınmıĢtır. AraĢtırmada kullanılan veri toplama 

araçları katılımcılara üniversite kampüsünde bulunan kantin ve derslik gibi yerlerde, 

araĢtırmacı ve katılımcının kararlaĢtırdığı zaman dilimlerinde uygulanmıĢtır. Veri toplama 

araçları uygulanmadan önce her katılımcının araĢtırmanın amacının, kimler tarafından 

uygulanacağının, gizlilik ve gönüllülük Ģartlarının yer aldığı bilgilendirilmiĢ onam 

formunu okuması ve imzalaması sağlanmıĢtır. BilgilendirilmiĢ onam formunu imzalayan 

katılımcılara anketler araĢtırma sonuçlarını etkileyebilecek ardıĢıklık ve sıra etkisinin 

oluĢmasını engellemek amacıyla seçkisiz olarak sıralanmıĢ bir Ģekilde verilmiĢtir. 
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3.1.4. Ġstatistiksel Analizler 

Verilerin analizi için sosyal bilimler için istatistik paket programı olan SPSS16.0 

kullanılmıĢtır. Yeni geliĢtirilen Aile ve Akran Etkisi Ölçeği‘nin psikometrik özelliklerini 

değerlendirmek amacıyla; faktör analizi yapılmıĢ, ölçeğin iç tutarlık katsayısı ve test tekrar 

test güvenirliği hesaplanmıĢtır. Ölçeğin Ölçüt bağıntılı geçerliği tek yönlü varyans analizi 

(One Way ANOVA) ve eĢ zaman geçerliği Pearson korelasyon analizi ile 

değerlendirilmiĢtir. Beden imajı ile ilgili değiĢkenler olarak ele alınan beden 

doyumsuzluğu ile beden yönelik yatırımı yordayan değiĢkenler ise 2 ayrı, 3 basamaklı 

hiyerarĢik regresyon analizi ile incelenmiĢtir. Her regresyon analizi için aynı bağımsız 

değiĢkenlerden oluĢan değiĢken seti kullanılmıĢtır. 

 

3.2. BULGULAR 

Bundan sonraki bölümlerde Aile ve Akran Etkisi Ölçeği‘nin psikometrik 

özelliklerine ait bulgular sunulacaktır. Öncelikli olarak ölçeğin geçerliğini değerlendirmek 

için yapılmıĢ olan faktör analizi, ölçüt bağıntılı geçerlik ve eĢ zaman geçerliği bulguları 

verilmektedir. Ardından ölçeğin güvenirliğini test etmek için yapılmıĢ olan iç tutarlık 

güvenirliği ve test tekrar test güvenirliği sonuçları verilecektir. 

 

3.2.1. Faktör Analizi 

 Aile ve akran etkisi ölçeğinin yapı geçerliğini incelemek amacıyla açımlayıcı 

faktör analizi yapılmıĢtır. Verilerin açımlayıcı faktör analizine uygun olup olmadığı 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Sphericity testi ile incelenmiĢtir. KMO 

.69 ve Barlett Sphericity testi x2 değeri ise 1,179E3, sd=91, p<,001 olarak bulunmuĢtur. Ġlk 

olarak herhangi bir sınırlandırma yapılmaksızın açımlayıcı faktör analizi gerçekleĢtirilmiĢ 

ve öz-değeri 1‘in üzerinde olan ve toplam varyansın %70,88‘ini açıklayan 5 faktörlü bir 

yapı elde edilmiĢtir. Ancak sınama grafiği (scree plot) incelendiğinde ilk 2 faktörden sonra 

bir kırılma olduğu görülmüĢtür. Bu nedenle iki faktör sınırlandırması yapılarak varimax 

rotasyonu ile faktör analizi tekrarlanmıĢtır. Analiz sonucunda toplam varyansın %48,31‘ini 

açıklayan iki faktörlü bir yapı elde edilmiĢtir. Faktör yükleri incelendiğinde her iki 

faktörde de akran etkisini ölçen ve aile üyelerinin etkisini ölçen maddelerin karıĢık bir 
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Ģekilde yer aldığı görülmüĢtür. Faktör 1‘e yüklenen 8 madde incelendiğinde maddelerin, 

akran ve aile üyelerinin kiĢiyi genel olarak etkilemesine iliĢkin maddeler olduğu 

görülmektedir (Örn: ―Akranlarım arasında kilo vermek /zayıflamak için çeĢitli yöntemler, 

ürünler vb. uygulayanlar var.‖ ve ―Aile üyelerim için fit / güzel bir bedene sahip olmak 

önemlidir.‖ gibi). Bunun yanında Faktör 2‘ye yüklenen 6 maddenin ise akran ve aile 

üyelerinin kiĢiye özel etkilerine iliĢkin maddeler olduğu görülmektedir (Örn: ―Akranlarım 

kiloma iliĢkin eleĢtirilerde bulunurlar.‖ ve ―Aile üyelerim kilom sebebiyle benimle alay 

ederler.‖ gibi). Bu sonuçlar göz önüne alınarak Faktör 1‘in aile ve akran genel etkisini 

ölçen, Faktör 2‘nin de aile ve akran kiĢiye özel etkisini ölçen faktörler oldukları 

düĢünülmüĢ ve Faktör 1 ―Genel Etki‖, Faktör 2 de ―KiĢiye Özel Etki‖ olarak 

adlandırılmıĢtır.  

Tablo 3‘te maddelerin faktör yükleri görülmektedir. 
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Tablo 3. AAEÖ Maddelerinin Faktör Yük Dağılımları ve Faktör Yükleri 

 

Madde 

No 

Madde Faktör 

1 

Faktör 

2 

6 a) Akranlarım arasında fit / güzel bir bedene sahip olmanın 

önemi ile ilgili konuĢmalar olur. 

.77  

6 b) Aile üyelerim arasında fit / güzel bir bedene sahip olmanın 

önemi ile ilgili konuĢmalar olur. 

.68  

5 a) Akranlarım arasında kilo vermek /zayıflamak için çeĢitli 

yöntemler, ürünler vb. uygulayanlar var. 

.66  

7 a) Akranlarım için fit / güzel bir bedene sahip olmak önemlidir .66  

5 b) Aile üyelerim arasında kilo vermek /zayıflamak için çeĢitli 

yöntemler, ürünler vb. uygulayanlar var. 

.64  

1 a) Akranlarım arasında kilo vermek /zayıflamak için 

uygulanabilecek yöntemler, ürünler vb. ile ilgili konuĢmalar 

olur. 

.61  

1 b) Aile üyelerim arasında kilo vermek /zayıflamak için 

uygulanabilecek yöntemler, ürünler vb. ile ilgili konuĢmalar 

olur. 

.57  

7 b) Aile üyelerim için fit / güzel bir bedene sahip olmak 

önemlidir. 

.56  

2 b) Aile üyelerim kiloma iliĢkin eleĢtirilerde bulunurlar  .75 

4 b) Aile üyelerim kilo vermem / zayıflamam gerektiğine dair 

yorumlarda bulunurlar 

 .74 

3 b) Aile üyelerim kilom sebebiyle benimle alay ederler.  .73 

2 a) Akranlarım kiloma iliĢkin eleĢtirilerde bulunurlar.  .71 

4 a) Akranlarım kilo vermem / zayıflamam gerektiğine dair 

yorumlarda bulunurlar 

 .71 

3 a) Akranlarım kilom sebebiyle benimle alay ederler  .65 
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3.2.2. Ölçüt Bağıntılı Geçerlik  

Aile ve Akran Etkisi Ölçeği‘nin ölçüt bağıntılı geçerliğini incelemek için; Aile ve 

Akran KiĢiye Özel Etkisi ve Genel Etkisi puanları ile Vücut Algısı Ölçeği ve GörünüĢle 

Ġlgili Ġnançlar Ölçeği‘nden elde edilen düĢük puan ve yüksek puan grupları arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığı incelenmiĢtir.  Vücut Algısı Ölçeği ve GörünüĢle Ġlgili 

Ġnançlar Ölçeği‘nden elde edilen düĢük puan ve yüksek puan grupları, ölçeklerden alınan 

puan ortalamalarının bir standart sapma altında ve üstünde kalan veriler hesaplanarak 

oluĢturulmuĢtur. Bu nedenle Aile ve Akran Etkisi Ölçeği‘nin ölçüt bağıntılı geçerliği Tek 

Yönlü Varyans Analizi (One-Way Anova) yapılarak incelenmiĢtir. Analiz sonuçlarına göre 

Vücut Algısı Ölçeği‘nin düĢük puan ve yüksek puan grupları ile Aile ve Akran Etkisi 

Ölçeği‘nin KiĢiye Özel Etki alt ölçeği [F(1,151)=16,09, p<,05] arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Bu bulguya göre; Vücut Algısı Ölçeği‘nden düĢük puan 

alan grup (ORT= 11,11, S.S= ) ile yüksek puan alan grubun (ORT= 14,20, S.S= ) 

Aile ve Akran Etkisi Ölçeği‘nin KiĢiye Özel Etki alt ölçeği puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. BaĢka bir deyiĢle Vücut Algısı Ölçeği‘nden 

yüksek puan alan katılımcılar yani beden doyumsuzluğu seviyeleri daha yüksek olan 

katılımcılar daha yüksek Aile ve Akran KiĢiye Özel Etkisi seviyelerine sahiptirler. Aile ve 

Akran Etkisi Ölçeği‘nin Genel Etki alt ölçeği [F(1,151)=9,09, p<,05] ile Vücut Algısı 

Ölçeği‘nin düĢük puan ve yüksek puan grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

iliĢki bulunmuĢtur. Bu bulguya göre; Vücut Algısı Ölçeği‘nden düĢük puan alan grup 

(ORT= 23,78, S.S= 6,33) ile yüksek puan alan grubun (ORT= 26,72, S.S= ) Aile ve 

Akran Etkisi Ölçeği‘nin Genel Etki alt ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunmaktadır. BaĢka bir deyiĢle Vücut Algısı Ölçeği‘nden yüksek puan alan 

katılımcılar yani beden doyumsuzluğu seviyeleri daha yüksek olan katılımcılar daha 

yüksek Aile ve Akran Genel Etkisi seviyelerine sahiptirler. 

Aile ve Akran Etkisi Ölçeği ile GörünüĢle Ġlgili Ġnançlar Ölçeği‘nin düĢük puan ve 

yüksek puan grupları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını Tek Yönlü Varyans Analizi 

(One-Way Anova) yapılarak değerlendirilmiĢtir. GörünüĢle Ġlgili Ġnançlar Ölçeği‘nin 

düĢük puan ve yüksek puan grupları ile Aile ve Akran Etkisi Ölçeği‘nin KiĢiye Özel Etki 

alt ölçeği [F(1,172)=10,05, p<,05] arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki 

bulunmuĢtur. Bu bulguya göre; GörünüĢle Ġlgili Ġnançlar Ölçeği‘nden düĢük puan alan 

grup (ORT= 11,84, S.S= ) ile yüksek puan alan grubun (ORT= 14,25, S.S= ) Aile 
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ve Akran Etkisi Ölçeği‘nin KiĢiye Özel Etki alt ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. BaĢka bir deyiĢle GörünüĢle Ġlgili Ġnançlar 

Ölçeği‘nden yüksek puan alan yani bedene yatırım seviyeleri daha yüksek olan katılımcılar 

daha yüksek Aile ve Akran KiĢiye Özel Etkisi seviyelerine sahiptirler. GörünüĢle Ġlgili 

Ġnançlar Ölçeği‘nin düĢük puan ve yüksek puan grupları ile Aile ve Akran Etkisi 

Ölçeği‘nin Genel Etki alt ölçeği [F(1,172)=32,11, p<,05] arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Bu bulguya göre; GörünüĢle Ġlgili Ġnançlar Ölçeği‘nden 

düĢük puan alan grup (ORT= 23,48, S.S= ) ile yüksek puan alan grubun (ORT= 28,45, 

S.S= ) Aile ve Akran Etkisi Ölçeği‘nin Genel Etki alt ölçeği puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. BaĢka bir deyiĢle GörünüĢle Ġlgili 

Ġnançlar Ölçeği‘nden yüksek puan alan yani bedene yatırım seviyeleri daha yüksek olan 

katılımcılar daha yüksek Aile ve Akran Genel Etkisi seviyelerine sahiptirler. 

 

3.2.3. EĢ Zaman Geçerliği 

Aile ve akran etkisi ölçeğinin eĢ zaman geçerliği; Vücut Algısı Ölçeği, GörünüĢle 

Ġlgili Ġnançlar Ölçeği ve Yeme AlıĢkanlıkları Anketi‘nin alt ölçekleri, Rosenberg Benlik 

Saygısı Ölçeği, Görünüme Yönelik Sosyokültürel Tutumlar Ölçeği ile Aile ve Akran Etkisi 

Ölçeği‘nin alt ölçekleri arasındaki iliĢki Pearson korelasyon katsayıları incelenerek 

değerlendirilmiĢtir. Analiz sonuçlarına göre Aile ve Akran Etkisi KiĢiye Özel Etki alt 

ölçeğinin; Aile ve Akran Etkisi Genel Etki alt ölçeği (r=.30, p<,01), Görünüme Yönelik 

Sosyokültürel Tutumlar Ölçeği (r=.19, p<,01), Vücut Algısı Ölçeği (r=.24, p<,01), 

GörünüĢle Ġlgili Ġnançlar Ölçeği (r=.21, p<,01) ve Yeme AlıĢkanlıkları Anketi‘nin Kısıtlı 

Yeme alt ölçeği (r=.22, p<,01) ile pozitif yönde iliĢkili olduğu Rosenberg Benlik Saygısı 

Ölçeği (r=-.19, p<,01) ile ise negatif yönde iliĢkili olduğu bulunmuĢtur. Aile ve Akran 

Genel Etkisinin ise; Aile ve Akran KiĢiye Özel Etkisi (r=.30, p<,01) , Görünüme Yönelik 

Sosyokültürel Tutumlar Ölçeği (r=.26, p<,01), Vücut Algısı Ölçeği (r=.23, p<,01), 

GörünüĢle Ġlgili Ġnançlar Ölçeği (r=.34, p<,01) ve Yeme AlıĢkanlıkları Anketi‘nin Kısıtlı 

Yeme alt ölçeği (r=.36, p<,01) ile pozitif yönde iliĢkili olduğu bulunmuĢtur.  

Ölçeklerin toplam puan ve alt ölçek puanlarının korelasyon değerleri Tablo 4‘te 

verilmiĢtir. 
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Tablo 4. DeğiĢkenler Arası Korelasyonlar 

Ölçekler 1 2 3 4 5 6 7 

1.KiĢiye Özel Etki  ,30** ,22** ,19** ,24** ,21** -,19** 

2.Genel Etki   ,36** ,26** ,23** ,34** -,14* 

3.Kısıtlı Yeme    ,29** ,15* ,25** -,16** 

4.Görünüme Yönelik 

Sosyokültürel Tutumlar 

Ölçeği 

    ,20** ,46** -,19** 

5.Vücut Algısı Ölçeği      ,35** -,50** 

6. GörünüĢle Ġlgili Ġnançlar 

Ölçeği 

      -,27** 

7. Benlik Saygısı Ölçeği        

*p<0,05 **p<0,01 

 

3.2.4. Güvenirlik 

3.2.4.1. Ġç Tutarlık  

Aile ve akran etkisi ölçeğinin güvenirliği iç tutarlık katsayısının (Cronbach Alfa) 

hesaplanması ve test tekrar test yöntemleriyle incelenmiĢtir. Ölçeğin aile ve akran kiĢiye 

özel etkisine iliĢkin Cronbach Alfa katsayısı α=.82, aile ve akran genel etkisine iliĢkin 

Cronbach Alfa katsayısı ise α=.81 olarak bulunmuĢtur.  

3.2.4.2. Test Tekrar Test Güvenirliği 

Aile ve akran etkisi ölçeğinin test tekrar test güvenirliğini değerlendirmek amacıyla 

yürütülen çalıĢmada 2012 – 2013 eğitim öğretim yılında Uludağ Üniversitesi‘nde 

okumakta olan 107 kız öğrenci yer almıĢtır. Katılımcılara aile ve akran etkisi ölçeği 2 hafta 

ara ile uygulanmıĢtır. Aile ve akran etkisi ölçeğinin test tekrar test güvenirliğini 

değerlendirmek amacıyla Pearson korelasyon analizi yapılmıĢtır. Analiz sonucunda ilk test 

ve son test uygulamaları arasındaki korelasyon katsayısı toplam ölçek puanı için r=.84 

(p<0,01), aile ve akran kiĢiye özel etki alt ölçeği için r=.85 (p<0,01), aile ve akran genel 

etki alt ölçeği için r=.77 (p<0,01) olarak bulunmuĢtur.  

Aile ve akran etkisi ölçeği ilk test ve son test uygulamaları arasındaki Pearson 

korelasyon katsayıları Tablo 5‘te verilmiĢtir. 
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Tablo 5. Ġlk Test ve Son Test Uygulamaları Arasındaki Korelasyon Değerleri 

 Toplam1 Toplam2 Genel1 Genel2 K.Özel1 K.Özel2 

Toplam1  ,84** ,87** ,72** ,82** ,74** 

Toplam2   ,72** ,89** ,71** ,83** 

Genel Etki 1    ,77** ,43** ,43** 

Genel Etki 2     ,42** ,49** 

KiĢiye Özel 

Etki 1 

     ,85** 

KiĢiye Özel 

Etki 2 

      

*p<0,05 **p<0,01 

 

3.2.5. DeğiĢkenler Arası Korelasyonlar 

3.2.5.1. Katılımcılara ait Özellikler, Beden Doyumsuzluğu ve Bedene Yatırım 

için Korelasyon Analizi Sonuçları 

Sosyodemografik değiĢkenler ile beden doyumsuzluğu ve bedene yatırım 

arasındaki Pearson korelasyon katsayıları Tablo 6‘da verilmiĢtir.  

Beden doyumsuzluğu ile kilo memnuniyeti, boy memnuniyeti, zayıflama/kilo 

verme amacıyla rejim/diyet yapma, moda ile ilgili dergi okuyup okumama ve moda ile 

ilgili dergi okuma sıklığı pozitif yönde iliĢkili bulunmuĢtur. Buna göre kiĢilerin beden 

doyumsuzluğu arttıkça kilo ve boy memnuniyetsizlikleri ve zayıflama amacıyla rejim 

yapma oranları artmaktadır. Ayrıca kiĢilerin beden doyumsuzlukları arttıkça dergi okuma 

sıklıkları azalmaktadır. Bedene yatırım ise kilo memnuniyeti, boy memnuniyeti, 

zayıflama/kilo verme amacıyla rejim/diyet yapma, zayıflama/kilo verme amacıyla laksatif 

kullanma ve moda ile ilgili dergi okuyup okumama ile pozitif yönde iliĢkili bulunmuĢtur. 

Buna göre kiĢilerin kilo ve boy memnuniyetsizlikleri, zayıflama amacıyla rejim yapma ve 

laksatif ürün kullanma oranları arttıkça bedene yatırım düzeyleri de artmaktadır. Ayrıca 

kiĢilerin dergi okuma davranıĢları azaldıkça bedene yatırım düzeyleri artmaktadır.
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Tablo 6. Katılımcılara ait Özellikler, Beden Doyumsuzluğu ve Bedene Yatırım Arasındaki Korelasyon Değerleri 

DeğiĢkenler 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Beden Doyumsuzluğu ,35** -,09 -,10 ,23** ,30** ,10 ,12* ,09 -,01 -,03 ,13* -,14* 

2 Bedene Yatırım  -,03 -,04 ,13* ,20** ,05 ,22** -,03 ,14* ,03 -,14* ,11 

3 YaĢ   -,05 -,00 -,08 -,02 ,09 ,00 ,04 ,05 -,05 ,02 

4 Gelir Düzeyi    -,04 ,03 ,00 -,02 -,01 -,04 ,11 -,08 ,09 

5 Kilo Memnuniyeti     ,11 ,46** ,40** ,07 ,15* ,02 ,00 -,03 

6 Boy Memnuniyeti      ,14* ,06 ,17** -,03 -,04 ,07 -,07 

7 Beden Kitle Endeksi       ,54** -,20** ,21** -,06 -,03 ,04 

8 Zayıflama Amacıyla Rejim 

Yapma 
       -,16** ,41** -,02 -,10 ,12* 

9 ġiĢmanlama Amacıyla 

Rejim Yapma 
        -,06 ,04 -,02 ,02 

10 Zayıflama Amacıyla 

Laksatif Kullanma  
         ,03 -,14* ,17** 

11 TV Ġzleme Süresi           -,14* ,08 

12 Dergi Okuma            -,86** 

*p < 0.05 **p < 0.01
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3.2.6. Regresyon Analizleri 

Beden imajının boyutları olarak ele alınan beden doyumsuzluğu ve bedene yatırımı 

yordayabilmek amacıyla 2 ayrı, 3 aĢamalı hiyerarĢik regresyon analizi yapılmıĢtır. Tüm 

regresyon analizlerinde aynı bağımsız değiĢkenler kullanılmıĢtır. Ġlk basamakta kilo 

verme/zayıflama amacıyla rejim/diyet yapma, kilo verme/zayıflama amacıyla laksatif ürün 

kullanma, magazin dergisi okuyup okumama ve dergi okuma sıklığı değiĢkenleri 

girilmiĢtir. Ġkinci basamakta medya etkisi, aile ve akran genel etkisi ile aile ve akran kiĢiye 

özel etkisi değiĢkenleri girilmiĢtir. Üçüncü basamakta ise benlik saygısı ile yeme 

alıĢkanlıkları olan kısıtlı yeme, duygusal yeme, davranıĢsal yeme değiĢkenleri analize dahil 

edilmiĢtir.  

Tablo 7‘de regresyon analizine dahil edilen bağımsız değiĢkenlere iliĢkin ortalama 

ve standart sapma değerleri verilmiĢtir. 

 

Tablo 7. Bağımsız DeğiĢkenlere ĠliĢkin Ortalama, Standart Sapma Değerleri 

DeğiĢkenler Ortalama Standart Sapma Min-Maks 

Aile ve Akran Genel Etkisi 25,47 6,02 8-40 

Aile ve Akran KiĢiye Özel Etkisi 12,71 4,89 6-28 

Medya Etkisi 53,05 15,96 25-109 

Benlik Saygısı 22,90 4,80 7-30 

Duygusal Yeme 31,74 13,29 13-65 

Kısıtlı Yeme 21,96 8,75 10-47 

DıĢsal Yeme  32,08 6,28 15-50 
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3.2.6.1. Bedene Yatırım İle İlişkili Değişkenler 

Bedene yatırımın yordayıcılarını belirlemek amacıyla 3 basamaklı hiyerarĢik 

regresyon analizi (Enter yöntemiyle) yapılmıĢtır. Regresyon analizinin sonuçlarına göre 1. 

aĢama varyansın % 7‘sini açıklamıĢtır [F(4,267)=4,66, p<.001]. Bu aĢamada analize girilen 

kilo verme/zayıflama amacıyla rejim/diyet yapma anlamlı bir değiĢken olarak 

belirlenmiĢtir (β= ,20). Ġkinci aĢamada regresyon eĢitliğine girilen sosyokültürel faktörler 

ise varyansın % 21‘ini açıklamıĢtır [F(3,264)=25,97, p<.001]. Bu aĢamada aile ve akran 

genel etkisi (β =,20) ve medya etkisi (β= ,20) bedene yatırım ile pozitif yönde iliĢkili 

bulunmuĢtur. Regresyon analizinin üçüncü aĢaması varyansın % 15‘ini açıklamıĢtır 

[F(4,260)=5,00, p<.001]. Bu aĢamada aile ve akran genel etkisinin (β=,18), medya 

etkisinin (β= ,33) bedene yatırım ile pozitif, benlik saygısının  (β= -,16)  bedene yatırım ile 

negatif yönde iliĢkili olduğu belirlenmiĢtir.  Toplamda 3 basamak varyansın % 43‘ünü 

açıklamıĢtır [F(11,271)=11,63, p<.001]. 

Regresyon analizinin son basamağı değerlendirildiğinde aile ve akran genel 

etkisinin ve medya etkisinin bedene yatırım ile pozitif yönde, benlik saygısının ise negatif 

yönde iliĢkili olduğu belirlenmiĢtir. BaĢka bir ifadeyle aile ve akran genel etkisi ve medya 

etkisi arttıkça bedene yatırım düzeyi artmakta, benlik saygısı arttıkça bedene yatırım 

düzeyi azalmaktadır.  

Regresyon analizine iliĢkin sonuçlar Tablo 8‘de verilmiĢtir 
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Tablo 8. Bedene Yatırımın Yordayıcıları 

 
DeğiĢkenler β 

T R2 

change 
Df 

F 

change 

1. Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Rejim/Diyet Yapma 

,20 3,01**    

 Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Laksatif Ürün Kullanma 

,05 ,74    

 Dergi Okuyup Okumama -,15 -1,28    

 Dergi Okuma Sıklığı -,05 -,43 ,07 4,267 4,66 

       

2. Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Rejim/Diyet Yapma 

-,08 -1,33    

 Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Laksatif Ürün Kullanma 

,05 ,90    

 Dergi Okuyup Okumama -,02 -,17    

 Dergi Okuma Sıklığı ,03 ,31    

 Medya Etkisi ,39 6,66***    

 Aile Ve Akran Genel Etkisi ,22 3,79***    

 Aile Ve Akran K. Özel Etkisi ,08 1,36 ,21 3,264 25,97 

       

3. Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Rejim/Diyet Yapma 

-,07 -,127    

 Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Laksatif Ürün Kullanma 

-,06 -,76    

 Dergi Okuyup Okumama -,00 -,02    

 Dergi Okuma Sıklığı ,07 ,67    

 Medya Etkisi ,33 5,42***    

 Aile Ve Akran Genel Etkisi ,18 3,03**    

 Aile Ve Akran K. Özel Etkisi ,06 1,03    

 Benlik Saygısı -,16 -2,95**    

 Duygusal Yeme ,11 1,92    

 Kısıtlı Yeme ,12 1,46    

 DıĢsal Yeme ,10 1,71 ,05 4,260 5,00 

*p<.05, **p<.01,***p<.001 
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3.2.6.2. Beden Doyumsuzluğu İle İlişkili Değişkenler 

Beden imajının boyutlarından bir diğeri olarak ele alınan beden doyumsuzluğunun 

yordayıcılarını belirlemek amacıyla 3 basamaklı hiyerarĢik regresyon analizi (Enter 

yöntemiyle) yapılmıĢtır. Regresyon analizinin sonuçlarına göre 1. aĢama varyansın % 

4‘ünü açıklamıĢtır [F(4,267)=2,72, p<.001]. Bu aĢamada analize girilen kilo 

verme/zayıflama amacıyla rejim/diyet yapma anlamlı bir değiĢken olarak belirlenmiĢtir (β= 

,15). Ġkinci aĢamada regresyon eĢitliğine girilen sosyokültürel faktörler ise varyansın % 

10‘unu açıklamıĢtır [F(3,264)=10,17, p<.001]. Bu aĢamada aile ve akran kiĢiye özel etkisi 

(β= ,15), aile ve akran genel etkisi (β= ,15) ve medya etkisi (β= ,19) beden doyumsuzluğu 

ile pozitif yönde iliĢkili bulunmuĢtur. Regresyon analizinin üçüncü aĢaması varyansın % 

21‘ini açıklamıĢtır [F(4,260)=20,84, p<.001]. Bu aĢamada aile ve akran genel etkisinin (β= 

,12), duygusal yemenin (β= ,17) beden doyumsuzluğu ile pozitif, benlik saygısının  (β=-

,42)  beden doyumsuzluğu ile negatif yönde iliĢkili olduğu belirlenmiĢtir.  Toplamda 3 

basamak varyansın % 35‘ini açıklamıĢtır [F(11,271)=12,61, p<.001]. 

Regresyon analizinin son basamağı değerlendirildiğinde aile ve akran genel 

etkisinin ve duygusal yemenin beden doyumsuzluğu ile pozitif yönde, benlik saygısının ise 

negatif yönde iliĢkili olduğu belirlenmiĢtir. BaĢka bir ifadeyle aile ve akran genel etkisi ve 

duygusal yeme davranıĢı arttıkça beden doyumsuzluğu düzeyi artmakta, benlik saygısı 

arttıkça beden doyumsuzluğu düzeyi azalmaktadır.  

Regresyon analizine iliĢkin sonuçlar Tablo 9‘da verilmiĢtir 
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Tablo 9. Beden Doyumsuzluğunun Yordayıcıları 

 
DeğiĢkenler β 

T R2 

change 
Df 

F 

change 

1. Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Rejim/Diyet Yapma 

,15 2,35*    

 Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Laksatif Ürün Kullanma 

-,05 -,80    

 Dergi Okuyup Okumama ,03 ,21    

 Dergi Okuma Sıklığı -,13 -1,07 ,04 4,267 2,72 

       

2. Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Rejim/Diyet Yapma 

,06 ,86    

 Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Laksatif Ürün Kullanma 

-,14 -2,14*    

 Dergi Okuyup Okumama ,11 ,99    

 Dergi Okuma Sıklığı -,05 -,41    

 Medya Etkisi ,19 2,95**    

 Aile ve Akran Genel Etkisi ,16 2,52*    

 Aile ve Akran K. Özel Etkisi ,15 2,47* ,10 3,264 10,17 

       

3. Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Rejim/Diyet Yapma 

-,07 -,92    

 Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Laksatif Ürün Kullanma 

-,13 -2,3    

 Dergi Okuyup Okumama ,13 1,26    

 Dergi Okuma Sıklığı ,02 ,17    

 Medya Etkisi ,10 1,64    

 Aile ve Akran Genel Etkisi ,12 2,09*    

 Aile ve Akran K. Özel Etkisi ,10 1,78    

 Benlik Saygısı -,42 -7,85***    

 Duygusal Yeme ,17 3,01**    

 Kısıtlı Yeme ,07 ,93    

 DıĢsal Yeme ,03 ,50 ,21 4,260 20,84 

*p<.05, **p<.01,***p<.001 
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3.3. SONUÇ ve DEĞERLENDĠRMELER 

 

Bu çalıĢma, Aile ve Akran Etkisi Ölçeği‘nin geliĢtirilmesi amacıyla 

gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmada Aile ve Akran Etkisi Ölçeği‘nin psikometrik özellikleri 

değerlendirilmiĢtir. Bu amaçla ilk önce; ölçeğin güvenirliğini değerlendirmek amacıyla iç 

tutarlık güvenirliği ve test tekrar test güvenirliği analizleri yapılmıĢtır. Ardından ölçeğin 

faktör yapısı, ölçüt bağıntılı geçerlik ve eĢ zaman geçerliği incelenmiĢtir. 273 ve test tekrar 

test analizleri için 107 kız üniversite öğrencisi çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. ÇalıĢmanın bu 

bölümünde Aile ve Akran Etkisi Ölçeği‘nin psikometrik özellikleri ve çalıĢmadan elde 

edilen bulgular tartıĢılacaktır. 

 

3.3.1. Aile ve Akran Etkisi Ölçeği’nin Psikometrik Özellikleri 

Yapılan pilot çalıĢmanın amacı; kiĢiler üzerinde, kilo ile ilgili, aile üyelerinin ve 

akranlarının etkilerini belirlemek amacıyla bir ölçek geliĢtirilmesidir. Bu amaçla 7 akran 

etkisi ve 7 aile etkisi maddesi içeren toplam 14 maddelik bir ölçek geliĢtirilmiĢtir. Ölçeğin 

yapı geçerliliği; faktör analizi, ölçüt bağıntılı geçerlik ve eĢ zaman geçerliği analizleri ile 

değerlendirilmiĢtir. 

Faktör analizi sonucunda toplam varyansın % 48,31‘ini açıklayan 2 faktörlü bir 

yapı elde edilmiĢtir. Faktörlerden biri aile ve akran genel etkisini ölçen 8 maddeden, diğeri 

ise aile ve akran kiĢiye özel etkisini ölçen 6 maddeden oluĢmaktadır. Ölçüt bağıntılı 

geçerliği değerlendirmek amacıyla aile ve akran etkisi alt ölçeklerinin, vücut algısı ölçeği 

ve görünüĢle ilgili inançlar ölçeklerinden alınan düĢük ve yüksek puanları birbirinden ayırt 

edip edemedikleri incelenmiĢtir. Aile ve akran etkisi ölçeğinin her iki alt ölçeğinin de, hem 

düĢük ve yüksek beden doyumsuzluğu seviyelerine sahip grupları hem de düĢük ve yüksek 

bedene yatırım seviyelerine sahip grupları birbirinden ayırt edebildiği görülmüĢtür. EĢ 

zaman geçerliğinde ise aile ve akran kiĢiye özel etki alt ölçeğinin GörünüĢe yönelik 

sosyokültürel tutumlar ölçeği, vücut algısı ölçeği, görünüĢle ilgili inançlar ölçeği ve yeme 

alıĢkanlıkları kısıtlı yeme alt ölçeği ile pozitif yönde; Rosenberg benlik saygısı ölçeği ile 

negatif yönde iliĢkili olduğu bulunmuĢtur. Aile ve akran genel etki alt ölçeğinin ise 

GörünüĢe yönelik sosyokültürel tutumlar ölçeği, vücut algısı ölçeği, görünüĢle ilgili 
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inançlar ölçeği ve yeme alıĢkanlıkları kısıtlı yeme alt ölçeği ile pozitif yönde iliĢkili olduğu 

bulunmuĢtur.  

Ölçeğin güvenirliği iç tutarlılık katsayısının hesaplanması ve test tekrar test 

yöntemi ile incelenmiĢtir. Aile ve akran kiĢiye özel etki alt ölçeğinin Cronbach Alfa 

katsayısı α=.82, aile ve akran genel etki alt ölçeğinin Cronbach Alfa katsayısı α=.81 olarak 

bulunmuĢtur. Test tekrar test korelasyon katsayıları aile ve akran kiĢiye özel etki ve aile ve 

akran genel etki alt ölçekleri için sırasıyla r=,85 ve r=,77 olarak bulunmuĢtur. Bu değerler 

ölçeğin güvenilir olduğunu ve ana çalıĢmada ve diğer çalıĢmalarda kullanılabileceğini 

göstermektedir. 

Yapılan analizler sonucunda elde edilen değerler aile ve akran etkisi ölçeğinin; 

kiĢilerin kiloları ile ilgili, aile üyeleri ve akranlarından kaynaklanan farklı etki türlerini 

değerlendirmek amacıyla kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu 

göstermektedir. Ölçek maddeleri; ölçek hazırlanırken beklenildiği doğrultuda, aile etkisi ile 

ilgili maddeler ve akran etkisi ile ilgili maddeler ayrı ayrı olmak üzere 2 faktörde 

toplanmamıĢtır. Bunun yerine aile ve akran etkilerine ait maddeler karıĢık bir Ģekilde yer 

aldığı, ancak etki türüne göre (genel etki, kiĢiye özel etki) bir araya geldikleri 2 faktörlü bir 

yapı elde edilmiĢtir. Maddelerin, kiĢilerin algıladıkları etkilerin türüne göre yüklenmeleri; 

hazırlanan soruların kiĢiye özel ve genel etkileri ölçtüklerini göstermektedir. Bilindiği 

kadarıyla aile ve akran etkilerini değerlendiren ölçekler olmakla birlikte bu 

değerlendirmeyi etki türünü dikkate alarak yapan bir ölçek bulunmamaktadır. Aile ve 

akran etkisini genel ya da kiĢiye özel etki olmasına göre yani etki türüne göre 

değerlendiren bir ölçeğin bu alandaki literatüre büyük katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ANA ÇALIġMA: ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNDE BEDEN ĠMAJI ve 

ĠLĠġKĠLĠ DEĞĠġKENLERĠN ÜÇLÜ ETKĠ MODELĠ KAPSAMINDA 

ĠNCELENMESĠ 

 

4.1. YÖNTEM 

Bu çalıĢmanın amacı, spor yapan ve yapmayan kız üniversite öğrencilerinde beden 

imajı ve iliĢkili değiĢkenlerin incelenmesidir. Bu bölümde, ana çalıĢmanın bulgularına yer 

verilecektir.  

 

4.1.1. Katılımcılar 

Ana çalıĢmaya 2012 – 2013 eğitim-öğretim yılında Uludağ Üniversitesi‘nin çeĢitli 

fakülte ve bölümlerinde okuyan, spor yapmayan 218 kız öğrenci ve spor yapan 212 kız 

öğrenci katılmıĢtır. Spor yapmadığını belirten katılımcıların yaĢ aralığı 18 – 25, yaĢ 

ortalaması ise 20,56 (S.S.= 1,61)‘tir. Katılımcıların tamamı medeni durumunu ―Bekar‖ 

olarak belirtmiĢtir. Katılımcılar farklı gelir düzeylerine sahiptir. Katılımcılar farklı fakülte 

ve sınıflarda eğitimlerine devam etmektedirler.  

Katılımcılara ait bu bilgiler Tablo 10‘da verilmiĢtir.  
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Tablo 10. Spor Yapmayan Katılımcılara ĠliĢkin Demografik DeğiĢkenler 

DeğiĢkenler Sayı Yüzde Ort. Standart 

Sapma 

Min. Maks. Ranj 

YaĢ   20,56 1,61 18 25 7 

Gelir Düzeyi 

       0 – 599 TL arası 

       600 – 999 TL arası 

       1000 – 1599 TL arası 

       1600 – 1999 TL arası 

       2000 TL ve üstü 

 

128 

53 

20 

8 

9 

 

58,7 

24,3 

9,2 

3,7 

4,1 

     

Fakülte 

       Fen-Edebiyat 

       Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

       Eğitim 

       Mimarlık-Mühendislik 

       Ġlahiyat 

       Konservatuar 

       Sağlık Meslek Y. O. 

       Karacabey Meslek Y. O. 

       Teknik Bilimler  

       Meslek Y. O. 

 

143 

28 

22 

11 

8 

2 

2 

1 

 

1 

 

65,6 

12,8 

10,1 

5 

3,7 

0,9 

0,9 

0,5 

 

0,5 

     

Sınıf 

       1. Sınıf 

       2. Sınıf 

       3. Sınıf 

       4. sınıf 

 

65 

55 

59 

37 

 

29,8 

25,2 

27,1 

17 

     

 

 

Katılımcıların kilo aralığı 40 – 105 (kg.) ve kilo ortalamaları 57,5 kg. 

(S.S=kg.‘dur. Katılımcıların boy aralığı ise 150 – 185 (cm.) ve boy ortalamaları 164,4 

cm. (S.S= 5,7 cm.)‘dir. Katılımcıların diyet yapma davranıĢları ve dergi okuma 

alıĢkanlıkları ile ilgili betimleyici bilgiler incelendiğinde katılımcıların çoğunluğunun diyet 

yapmadıkları ve moda ile ilgili dergi okuma alıĢkanlıkları olmadığı belirlenmiĢtir.  

Katılımcıların kilo, boy ve beden kitle endekslerine, diyet yapma davranıĢları ve 

dergi okuma alıĢkanlıklarına ait bilgiler Tablo 11‘de sunulmuĢtur. 
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Tablo 11. Spor Yapmayan Katılımcıların Kilo, Boy ve Beden Kitle 

Endekslerine, Diyet Yapma DavranıĢları ve Dergi Okuma AlıĢkanlıklarına ait 

Bilgiler 
 DeğiĢkenler Sayı Yüzde Ort. Standart 

Sapma 

Min. Maks. Ranj 

Kilo   57,5 9,9 40 105 65 

Kilo Memnuniyeti   2,84 1,27 1 5 4 

Boy   164,4 5,7 150 185 35 

Boy Memnuniyeti   2,35 1,00 1 5 4 

Beden Kitle Endeksi (BKE)   21,23 3,24 15,21 33 14,86 

BKE Sınıflandırma 

      Zayıf 

      Normal Kilolu 

      Hafif ġiĢman 

      1 Derece Obez 

 

41 

145 

21 

6 

 

18,8 

66,5 

9,6 

2,8 

     

Zayıflama Amacıyla 

Rejim/Diyet Yapma 

        Hiçbir Zaman 

        Nadiren 

        Bazen 

        Sık Sık 

        Her Zaman 

 

 

86 

47 

56 

23 

6 

 

 

39,4 

21,6 

25,7 

10,6 

2,8 

     

Kilo Alma Amacıyla 

Rejim/Diyet Yapma 

        Hiçbir Zaman 

        Nadiren 

        Bazen 

        Sık Sık 

        Her Zaman 

 

 

173 

22 

14 

6 

3 

 

 

79,4 

10,1 

6,4 

2,8 

1,4 

     

Zayıflama Amacıyla Laksatif 

(Müshil) Kullanma 

        Hiçbir Zaman 

        Nadiren 

        Bazen 

        Sık Sık 

        Her Zaman 

 

 

198 

12 

6 

2 

0 

 

 

90,8 

5,5 

2,8 

0,9 

0 

     

Dergi Okuma Durumu 

       Evet 

       Hayır 

 

74 

144 

 

33,9 

66,1 

     

Dergi Okuma Sıklığı  

      Hiçbir Zaman 

      Nadiren 

      Bazen 

      Sık Sık 

      Her Zaman 

 

144 

37 

25 

12 

0 

 

66,1 

17 

11,5 

5,5 

0 
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Spor yaptığını belirten katılımcıların yaĢ aralığı 18 – 25, yaĢ ortalaması ise 21,02 

(S.S.= 1,66)‘dir. Katılımcıların tamamı medeni durumunu ―Bekar‖ olarak belirtmiĢtir. 

Katılımcılar farklı gelir düzeylerine sahiptir.  

Katılımcılar farklı fakülte ve sınıflarda eğitimlerine devam etmektedirler. 

Katılımcılara ait bu bilgiler Tablo 12‘de verilmiĢtir.  

 

Tablo 12. Spor Yapan Katılımcılara ĠliĢkin Demografik DeğiĢkenler 

DeğiĢkenler Sayı Yüzde Ort. Standart 

Sapma 

Min. Maks. Ranj 

YaĢ   21,02 1,66 18 25 7 

Gelir Düzeyi 

       0 – 599 TL arası 

       600 – 999 TL arası 

       1000 – 1599 TL arası 

       1600 – 1999 TL arası 

       2000 TL ve üstü 

 

111 

51 

31 

6 

13 

 

52,4 

24,1 

14,6 

2,8 

6,1 

     

Fakülte 

       Fen-Edebiyat 

       Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

       Eğitim 

       Mimarlık-Mühendislik 

       Ziraat 

       Konservatuar 

       Sağlık Meslek Y. O. 

       Karacabey Meslek Y. O. 

       Tıp 

       Veterinerlik 

87 

32 

58 

9 

8 

1 

5 

6 

4 

1 

41 

15,1 

27,4 

4,2 

3,8 

0,5 

2,4 

2,8 

1,9 

0,5 

     

Sınıf 

       1. Sınıf 

       2. Sınıf 

       3. Sınıf 

       4. sınıf 

 

52 

59 

58 

40 

 

24,5 

27,8 

27,4 

18,9 
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Katılımcıların kilo aralığı 41 – 90 (kg.) ve kilo ortalamaları 57,6 kg. 

(S.S=kg.‘dur. Katılımcıların boy aralığı ise 152 – 187 (cm.) ve boy ortalamaları 166,2 

cm. (S.S= 6,1 cm.)‘dir. Katılımcıların diyet yapma davranıĢları ve dergi okuma 

alıĢkanlıkları ile ilgili betimleyici bilgiler incelendiğinde katılımcıların çoğunluğunun diyet 

yapmadığı ve moda ile ilgili dergi okuma alıĢkanlıkları olmadığı belirlenmiĢtir.  

Katılımcıların kilo, boy ve beden kitle endekslerine, diyet yapma davranıĢları ve 

dergi okuma alıĢkanlıklarına ait bilgiler Tablo 13‘te sunulmuĢtur. 
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Tablo 13. Spor Yapan Katılımcıların Kilo, Boy ve Beden Kitle Endekslerine, 

Diyet Yapma DavranıĢları ve Dergi Okuma AlıĢkanlıklarına ait Bilgiler 

DeğiĢkenler Sayı Yüzde Ort. Standart 

Sapma 

Min. Maks. Ranj 

Kilo   57,6 8 41 90 49 

Kilo Memnuniyeti   2,81 1,23 1 5 4 

Boy   166,2 6,1 152 187 35 

Boy Memnuniyeti   2,27 ,97 1 5 4 

Beden Kitle Endeksi (BKE)   20,88 2,7 16,14 31,89 15,75 

BKE Sınıflandırma 

      Zayıf 

      Normal Kilolu 

      Hafif ġiĢman 

      1 Derece Obez 

 

37 

155 

14 

2 

 

17,5 

73,1 

6,6 

0,9 

     

Zayıflama Amacıyla 

Rejim/Diyet Yapma 

        Hiçbir Zaman 

        Nadiren 

        Bazen 

        Sık Sık 

        Her Zaman 

 

 

85 

50 

49 

20 

8 

 

 

40,1 

23,6 

23,1 

9,4 

3,8 

     

Kilo Alma Amacıyla 

Rejim/Diyet Yapma 

        Hiçbir Zaman 

        Nadiren 

        Bazen 

        Sık Sık 

        Her Zaman 

 

 

164 

22 

22 

2 

2 

 

 

77,4 

10,4 

10,4 

0,9 

0,9 

     

Zayıflama Amacıyla 

Laksatif (Müshil) Kullanma 

        Hiçbir Zaman 

        Nadiren 

        Bazen 

        Sık Sık 

        Her Zaman 

 

 

185 

15 

8 

4 

0 

 

 

87,3 

7,1 

3,8 

1,9 

0 

     

Dergi Okuma Durumu 

       Evet 

       Hayır 

 

96 

116 

 

45,3 

54,7 

     

Dergi Okuma Sıklığı  

      Hiçbir Zaman 

      Nadiren 

      Bazen 

      Sık Sık 

      Her Zaman 

 

116 

39 

37 

15 

5 

 

54,7 

18,4 

17,5 

7,1 

2,4 
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 Katılımcıların spor dalı ile ilgilenme sürelerinin ortalaması 52,78 (ay) (S.S= 46,6 

ay) ve spor dalı ile ilgilenme süresi aralığı 1 – 192 (ay)‘dir. Katılımcıların ilgilendikleri 

spor dalına bir haftada ayırdıkları zaman ortalaması 7,1 (saat) (S.S= 7,3 saat) ve aralığı 1 – 

60 (saat)‘dır.  

Katılımcıların spor yapma davranıĢları ile ilgili betimleyici bilgiler Tablo 14‘te 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 14. Spor Yapan Katılımcıların Spor Yapma DavranıĢlarına ĠliĢkin 

Veriler 

DeğiĢkenler Sayı Yüzde Ort. Standart 

Sapma 

Min. Maks. Ranj 

Spor Dalı  

Ġlgilenme Süresi (Ay) 

 

 

  

52,78 

 

46,6 

 

1 

 

192 
 

Spor Dalı  

Haftada Ayrılan Zaman 

(Saat) 

  
 

7,1 

 

7,3 

 

1 

 

60 
 

Spor Dalı  

Ġlgilenme Derecesi 

     Amatör 

     Profesyonel 

 

 

164 

48 

 

 

77,4 

22,6 

     

Ġlgilenilen Spor Dalları 

     Voleybol 

     Tenis 

     Yüzme 

     Basketbol 

     Halk Dansları 

 

47 

32 

23 

17 

17 

 

22,2 

15,1 

10,8 

8 

8 

     

 

4.1.2. Veri Toplama Araçları 

Katılımcılara, pilot çalıĢmada da kullanılan, Aile ve Akran Etkisi Ölçeği, 

Görünüme Yönelik Sosyokültürel Tutumlar Ölçeği - 3, Vücut Algısı Ölçeği, GörünüĢle 

Ġlgili Ġnançlar Ölçeği, Yeme AlıĢkanlıkları Anketi, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, 

Sosyodemografik Bilgi Formu‘ndan oluĢan ölçek seti uygulanmıĢtır. Ana çalıĢmada, ön 

çalıĢmada Aile ve Akran Etkisi Ölçeği‘nin geliĢtirilmesi amacıyla yer verilen Aile 

Değerlendirme Ölçeği – ĠletiĢim alt ölçeği ve Sosyodemografik Bilgi Formu‘na dahil 

edilen akran iliĢkilerine yönelik 3 soruya yer verilmemiĢtir. Sosyodemografik Bilgi 

Formu‘na ana çalıĢmada katılımcıların spor yapıp yapmadıklarını, eğer spor yapıyorlarsa 

hangi spor dallarıyla ve ne kadar süredir ilgilendiklerini, ilgilendikleri spor dalına bir 
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haftada ortalama ne kadar süre ayırdıklarını belirlemek amacıyla 4 soru dahil edilmiĢtir. 

Böylece ana çalıĢmada yer verilen Sosyodemografik Bilgi Formu toplam 21 sorudan 

oluĢmuĢtur. Veri toplama araçları ile ilgili bilgiler pilot çalıĢma kısmında verilmiĢtir. 

 

4.1.3. ĠĢlem 

Ana çalıĢmanın verileri Ekim 2012 – Aralık 2012 tarihleri arasında Bursa Uludağ 

Üniversitesi‘nde okumakta olan 440 kadın katılımcıdan toplanmıĢtır. Her bir katılımcı 

ölçekleri yaklaĢık yirmi dakikada doldurmuĢtur. Psikiyatrik tanısı olduğunu ve bu nedenle 

ilaç kullandığını belirten 10 kiĢinin verileri değerlendirilmeye alınmamıĢtır. AraĢtırmaya 

dahil olacak katılımcılara bulabildiğini örnekleme yoluyla ulaĢılmıĢtır.  

AraĢtırmada kullanılan veri toplama araçları katılımcılara üniversite kampüsünde 

bulunan kantin ve derslik gibi yerlerde, araĢtırmacı ve katılımcının kararlaĢtırdığı zaman 

dilimlerinde uygulanmıĢtır. Veri toplama araçları uygulanmadan önce her katılımcının 

araĢtırmanın amacının, kimler tarafından uygulanacağının, gizlilik ve gönüllülük Ģartlarının 

yer aldığı bilgilendirilmiĢ onam formunu okuması ve imzalaması sağlanmıĢtır. 

BilgilendirilmiĢ onam formunu imzalayan katılımcılardan öncelikle Sosyodemografik 

Bilgi Formu‘nu doldurmaları istenmiĢ ve geri kalan ölçüm araçları araĢtırma sonuçlarını 

etkileyebilecek ardıĢıklık ve sıra etkisinin oluĢmasını engellemek amacıyla her katılımcıya 

seçkisiz olarak sıralanmıĢ bir Ģekilde verilmiĢtir. 

 

4.1.4. Ġstatistiksel Analizler 

Verilerin analizi için sosyal bilimler için istatistik paket programı olan SPSS16.0 

kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın değiĢkenleri arasındaki iliĢkileri incelemek amacıyla Pearson 

Korelasyon Analizi, spor yapıp yapmamaya göre sosyodemografik özellikler ve benlik 

saygısı düzeyleri arasındaki farklılığı belirlemek için Bağımsız Gruplar için t Testi analizi 

yapılmıĢtır. Spor yapıp yapmamaya göre beden imajına iliĢkin değiĢkenler, yeme 

alıĢkanlıkları, medya etkisi, aile ve akran dolaylı etkisi ve aile ve akran doğrudan etkisi 

düzeyleri arasında farklılık olup olmadığını belirlemek için Çok Yönlü Varyans Analizi 

(MANOVA) yapılmıĢtır. Korelasyon analizinden sonra beden imajı ile ilgili değiĢkenler 

olan beden doyumsuzluğu ve bedene yönelik yatırımı yordayan değiĢkenlerin belirlenmesi 
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amacıyla spor yapan katılımcı grubu ve spor yapmayan katılımcı grubu için ayrı olmak 

üzere toplam 4 ayrı hiyerarĢik regresyon analizi yapılmıĢtır. Ardından tüm katılımcı grubu 

için beden doyumsuzluğu ve bedene yatırımın yordayıcılarını belirleyebilmek amacıyla 2 

ayrı hiyerarĢik regresyon analizi yapılmıĢtır. Tüm katılımcı grubu için katılımcıların beden 

kitle endekslerine göre beden doyumsuzluğu ve bedene yatırım seviyelerinde anlamlı bir 

farklılık olup olmadığını belirleyebilmek amacıyla ise Çok Yönlü Varyans Analizi 

yapılmıĢtır.  

 

4.2. BULGULAR 

Bundan sonraki bölümlerde öncelikle spor yapan ve yapmayan katılımcı grupların 

karĢılaĢtırılmasına iliĢkin bulgulara yer verilecektir. Ardından değiĢkenler arası Pearson 

korelasyon analizinin sonuçları sunulacaktır. Son olarak; beden imajı ile iliĢkili değiĢkenler 

olan beden doyumsuzluğu ve bedene yatırımın yordayıcılarını belirlemek için yapılan 

regresyon analizinin sonuçları verilecektir.  

 

4.2.1. Spor Yapan ve Yapmayan Katılımcılar Arasındaki Farklar 

Bu bölümde spor yapan ve yapmayan katılımcıların sosyodemografik özellikleri 

arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan bağımsız örneklem t 

testi sonuçlarına ve beden imajı ile iliĢkili değiĢkenler ile diğer bağımsız değiĢkenler 

arasında anlamlı fark olup olmadığı belirlemek amacıyla yapılan Çok Yönlü Varyans 

Analizi (MANOVA) sonuçlarına yer verilmiĢtir.  

 

4.2.1.1. Sosyodemografik Özellikler 

Spor yapan ve yapmayan katılımcıların sosyodemografik özelliklerinin farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek için bağımsız örneklem t testi yapılmıĢtır. Analiz 

sonuçlarına göre spor yapan kız öğrencilerin (ORT= 20,88, S.S= 2,65), spor yapmayan kız 

öğrencilere göre (ORT= 21,23, S.S= 3,24) beden kitle endeksileri arasında anlamlı bir 

farka rastlanmamıĢtır [t(419)=6,48, p=0,24].  
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Spor yapan katılımcıların (ORT= 2,13, S.S= 1,16) spor yapmayan katılımcılara 

göre (ORT= 2,16, S.S= 1,14) zayıflama/kilo verme amacıyla rejim/diyet yapma düzeyleri 

arasında bir farklılık olup olmadığı belirlemek için yapılan bağımsız örneklem t testi 

sonucunda anlamlı bir farka rastlanmamıĢtır [t(428)=,023, p=,83]. Ayrıca spor yapan 

katılımcılar (ORT= 1,38, S.S= 0,78) ile spor yapmayan katılımcıların (ORT= 1,37, S.S= 

0,83) ĢiĢmanlama/kilo alma amacıyla rejim/diyet yapma düzeyleri arasında [t(428)=,00, 

p=,89] ve spor yapan katılımcılar (ORT= 1,20, S.S= 0,59) ile spor yapmayan katılımcıların 

(ORT= 1,14, S.S= 0,47) zayıflama/kilo verme amacıyla laksatif kullanma düzeyleri 

arasında da anlamlı fark bulunmamıĢtır [t(428)=5,93, p=,21].  

Analiz sonuçlarına göre spor yapan kız öğrenciler (ORT= 2,15, S.S= 1,51) ile spor 

yapmayan kız öğrencilerin (ORT= 2,43, S.S= 1,44) bir günde ortalama tv izleme süreleri 

arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur [t(428)=,01, p<0,05]. BaĢka bir deyiĢle spor 

yapmayan kız öğrenciler bir günde daha fazla televizyon izlemektedir. Moda ile ilgili dergi 

okuma sıklığı düzeylerinde de spor yapan katılımcılar (ORT= 1,84, S.S= 1,1) ile spor 

yapmayan katılımcılar (ORT= 1,56, S.S= 0,90) arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur 

[t(428)=10,81, p<0,05]. Spor yapan katılımcılar spor yapmayan katılımcılardan daha fazla 

moda ile ilgili dergi okumaktadır.  

 

4.2.1.2. Beden İmajının Boyutları, Sosyokültürel Faktörler ve Kişisel Faktörler 

Katılımcıların beden imajının boyutları olan beden doyumsuzluğu ve bedene 

yatırım, medya etkisi, aile ve akran kiĢiye özel etkisi, aile ve akran genel etkisi, yeme 

alıĢkanlıkları açısından spor yapma/yapmama durumlarına göre farklılık gösterip 

göstermediklerini belirlemek amacıyla çok yönlü varyans analizi (MANOVA) yapılmıĢtır. 

Katılımcıların spor yapıp yapmama durumlarına göre beden doyumsuzluğu ve bedene 

yatırım seviyelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığı belirlemek amacıyla yapılan Çok 

Yönlü Varyans Analizi sonuçlarına göre tüm modelin anlamlı olduğu bulunmuĢtur [Wilk‘s 

Lambda (λ)=0,980, F(2,427)=4,38, p<,05]. Katılımcıların spor yapıp yapmama 

durumlarına göre beden doyumsuzluğu seviyelerinde anlamlı bir farklılık olduğu 

belirlenmiĢtir. Buna göre spor yapmayan katılımcılar (ORT= 91,90, S.S= 19,55), spor 

yapan katılımcılardan (ORT= 87,23, S.S= 21,41) daha fazla beden doyumsuzluğu 

yaĢamaktadır [F(1,428)=5,60, p<,05]. Bununla birlikte katılımcıların spor yapıp yapmama 
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durumlarına göre bedene yatırım seviyelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiĢtir. 

Bedene yatırım açısından spor yapan katılımcılar (ORT= 29,65, S.S= 15,73) ile spor 

yapmayan katılımcılar (ORT= 27,90, S.S= 14,24) arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır 

[F(1,428)=1,46, p=,23]. 

Medya etkisi, aile ve akran kiĢiye özel etkisi ve aile ve akran genel etkisi açısından 

spor yapan katılımcılar ile spor yapmayan katılımcılar arasında bir faklılık olup olmadığını 

belirlemek için yapılan Çok Yönlü Varyans Analizi (MANOVA) sonuçlarına göre tüm 

modelin anlamlı olduğu bulunmuĢtur [Wilk‘s Lambda (λ)=0,974, F(3,426)=3,81, p<,05]. 

Buna göre katılımcıların spor yapıp yapmama durumlarına göre medya etkisi ve aile ve 

akran genel etkisi seviyelerinde anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiĢtir. Spor yapan 

katılımcılar (ORT= 57,51, S.S= 17,79) medyanın etkisini spor yapmayan katılımcılardan 

(ORT= 53,07, S.S= 16,26) daha fazla hissetmektedir [F(1,428)=7,32, p<,05].  Spor yapan 

katılımcılar (ORT= 25,93, S.S= 7,06), aile ve akran genel etkisini spor yapmayan 

katılımcılardan (ORT= 24,36, S.S= 6,46) daha fazla hissetmektedirler [F(1,428)=5,80, 

p<,05]. Ancak katılımcıların spor yapıp yapmama durumlarına göre aile ve akran kiĢiye 

özel etkisi seviyelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiĢtir. Spor yapan 

katılımcılar (ORT= 12,25, S.S= 5,37) ile spor yapmayan katılımcıların (ORT= 12,05, S.S= 

4,94) aile ve akran kiĢiye özel etkisi düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır 

[F(1,428)=,16, p=,69]. 

Yeme alıĢkanlıkları açısından spor yapan katılımcılar ile spor yapmayan 

katılımcılar arasında bir faklılık olup olmadığını belirlemek için yapılan çok yönlü varyans 

analizi (MANOVA) sonuçlarına göre tüm modelin anlamlı olduğu bulunmuĢtur [Wilk‘s 

Lambda (λ)=0,978, F(3,426)=3,20, p<,05]. Katılımcıların spor yapıp yapmama 

durumlarına göre kısıtlı yeme davranıĢı seviyelerinde anlamlı bir farklılık olduğu 

belirlenmiĢtir. Buna göre spor yapan katılımcılar (ORT= 25,18, S.S= 9,38) spor yapmayan 

katılımcılardan (ORT= 23,11, S.S= 8,27)  daha fazla kısıtlı yeme davranıĢı göstermektedir 

[F(1,428)=5,87, p<,05]. Bununla birlikte katılımcıların spor yapıp yapmama durumlarına 

göre duygusal yeme davranıĢı ve dıĢsal yeme davranıĢı seviyelerinde anlamlı bir farklılık 

olmadığı belirlenmiĢtir. Spor yapan katılımcılar (ORT= 32,10, S.S= 14,88) ile spor 

yapmayan katılımcıların (ORT= 31,48, S.S= 13,65) duygusal yeme davranıĢı düzeyleri 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır [F(1,428)=,21, p=,65]. Aynı Ģekilde spor yapan 

katılımcılar (ORT= 31,90, S.S= 7,63) ile spor yapmayan katılımcıların (ORT= 30,84, S.S= 
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6,82) dıĢsal yeme davranıĢı düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır 

[F(1,428)=2,32, p=,13].  

Spor yapan ve yapmayan kız öğrencilerin benlik saygısı düzeylerinin farklılık 

gösterip göstermediklerini belirlemek amacıyla bağımsız örneklem t testi yapılmıĢtır. 

Analiz sonuçlarına göre spor yapan katılımcı grubu (ORT= 33,67, S.S= 4,83) ile spor 

yapmayan katılımcı grubunun (ORT= 32,98, S.S= 5,00) benlik saygısı düzeyleri arasında 

anlamlı bir farka rastlanmamıĢtır [t(428)= -1,47, p=,14].  

 

4.2.2. Spor Yapan ve Yapmayan Katılımcılar için DeğiĢkenler Arası 

Korelasyonlar 

Bu bölümde, araĢtırmanın değiĢkenleri arasındaki iliĢkileri belirlemek amacıyla 

spor yapan ve yapmayan katılımcılar için ayrı ayrı yapılan Pearson korelasyon analizi 

sonuçlarına yer verilmiĢtir. 

 

4.2.2.1. Katılımcılara ait Özellikler, Beden Doyumsuzluğu ve Bedene Yatırım için 

Korelasyon Analizi Sonuçları 

Spor yapan katılımcılara ait sosyodemografik ve diğer özellikler ile araĢtırmanın 

bağımlı değiĢkenleri olan beden doyumsuzluğu ve bedene yönelik yatırım düzeyleri 

arasındaki Pearson korelasyon katsayıları Tablo 15‘te verilmiĢtir.  

AraĢtırmanın bağımlı değiĢkenlerinden olan beden doyumsuzluğu ile kilo 

memnuniyeti, boy memnuniyeti, beden kitle endeksi, zayıflama/kilo verme amacıyla 

rejim/diyet yapma pozitif yönde iliĢkili bulunmuĢtur. BaĢka bir deyiĢle spor yapan 

katılımcıların kilo ve boylarından duydukları memnuniyetsizlik, beden kitle endeksleri 

arttıkça beden doyumsuzluğu seviyeleri artmaktadır. Spor yapan katılımcıların 

zayıflama/kilo verme amacıyla rejim/diyet yapma davranıĢları arttıkça beden 

doyumsuzluğu seviyeleri de artmaktadır. AraĢtırmanın diğer bağımlı değiĢkeni olan bedene 

yatırım ise ĢiĢmanlama/kilo alma amacıyla rejim/diyet yapma ile pozitif yönde iliĢkili 

bulunmuĢtur. Buna göre spor yapan katılımcıların ĢiĢmanlama/kilo alma amacıyla 

rejim/diyet yapma davranıĢları arttıkça bedene yatırım seviyeleri de artmaktadır. 
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Spor yapmayan katılımlarda sosyodemografik ve diğer özellikler ile araĢtırmanın 

bağımlı değiĢkenleri olan beden doyumsuzluğu ve bedene yönelik yatırım arasındaki 

Pearson korelasyon katsayıları Tablo 16‘da verilmiĢtir.  

AraĢtırmanın bağımlı değiĢkenlerinden olan beden doyumsuzluğu ile kilo 

memnuniyeti, boy memnuniyeti, beden kitle endeksi, zayıflama/kilo verme amacıyla 

rejim/diyet yapma ve zayıflama/kilo verme amacıyla laksatif kullanma pozitif yönde 

iliĢkili bulunmuĢtur. Bu sonuçlara göre spor yapmayan katılımcıların kilo ve boylarından 

duydukları memnuniyetsizlik, beden kitle endeksleri arttıkça beden doyumsuzluğu 

seviyeleri artmaktadır. Spor yapmayan katılımcıların zayıflama/kilo verme amacıyla 

rejim/diyet yapma davranıĢları ile zayıflama/kilo verme amacıyla laksatif kullanma 

davranıĢları arttıkça beden doyumsuzluğu seviyeleri de artmaktadır. AraĢtırmanın diğer 

bağımlı değiĢkeni olan bedene yatırım ise kilo memnuniyeti ve kilo verme/zayıflama 

amacıyla rejim/diyet yapma ile pozitif yönde iliĢkili bulunmuĢtur. BaĢka bir deyiĢle spor 

yapmayan katılımcıların kilolarından duydukları memnuniyetsizlikleri ve kilo 

verme/zayıflama amacıyla rejim/diyet yapma davranıĢları arttıkça bedene yatırım 

seviyeleri de artmaktadır.  
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Tablo 15. Spor Yapan Katılımcılara ait Özellikler, Beden Doyumsuzluğu Ve Bedene Yatırım Arasındaki Korelasyon Değerleri 

DeğiĢkenler 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Beden Doyumsuzluğu ,18* -,09 -,08 ,44** ,27** ,26** ,28** -,01 ,13 -,12 -,01 -,11 -,08 ,11 -,08 ,01 

2 Bedene Yatırım  -,04 ,01 ,09 ,06 -,06 ,12 ,16* -,02 -,05 -,06 ,02 ,00 ,09 -,11 ,08 

3 YaĢ   ,08 -,13 ,00 -,02 ,01 -,02 ,01 ,03 ,03 ,04 -,01 -,06 -,07 ,07 

4 Gelir Düzeyi    ,02 -,03 ,01 -,02 -,05 ,07 ,05 ,02 ,18** -,09 ,00 -,22** ,25** 

5 Kilo Memnuniyeti     ,23** ,56** ,41** -,02 ,17* -,14* -,03 -,04 -,04 ,09 -,11 ,06 

6 Boy Memnuniyeti      ,17* ,18* ,02 ,15* -,05 ,01 ,06 ,01 ,06 -,16* ,15* 

7 Beden Kitle Endeksi       ,45** -,23** ,22** -,05 -,07 -,11 ,05 -,01 -,01 -,03 

8 Zayıflama Rejim         -,01 ,42** -,03 -,01 -,13 -,03 ,101 -,09 ,114 

9 ġiĢmanlama Rejim         -,04 ,04 -,02 -,00 ,13 ,05 ,02 -,07 

10 Zayıflama Laksatif          ,20** -,09 ,01 ,04 ,13 -,06 ,11 

11 Spor Dalı           ,00 ,01 -,05 ,07 -,07 ,08 

12 Spor Dalı Derecesi            ,41** ,14* -,02 -,12 ,14* 

13 Spor Dalı Süresi             ,06 -,02 -,09 ,07 

14 Spor Dalı ort. Zamanı              -,11 -,02 -,04 

15 TV Ġzleme Süresi               ,06 -,057 

16 Dergi Okuma                -,85** 

*p < 0.05 **p < 0.01
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Tablo 16. Spor Yapmayan Katılımcılara ait Özellikler, Beden Doyumsuzluğu Ve Bedene Yatırım Arasındaki Korelasyon Değerleri 

DeğiĢkenler 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Beden Doyumsuzluğu ,28** -,07 ,04 ,25** ,24** ,20** ,25** ,11 ,23** -,13 10 -,09 

2 Bedene Yönelik Yatırım  -,05 ,02 ,20** ,12 ,08 ,23** ,12 ,13 ,02 -,11 ,11 

3 YaĢ   ,04 ,05 -,11 ,09 ,14* -,03 ,06 -,02 ,00 ,02 

4 Gelir Düzeyi    ,02 -,11 -,04 ,07 -,06 ,05 ,07 -,09 ,17* 

5 Kilo Memnuniyeti     ,12 ,48** ,43** ,10 ,17* -,12 -,04 ,05 

6 Boy Memnuniyeti      ,07 ,10 ,08 ,03 -,11 ,11 -,13 

7 Beden Kitle Endeksi       ,57** ,04 ,09 -,12 -,02 ,02 

8 Zayıflama Rejim        ,17* ,27** -,05 -,18** ,21** 

9 ġiĢmanlama Rejim         ,16* -,08 ,08 -,08 

10 Zayıflama Laksatif          -,01 -,02 ,01 

11 TV Ġzleme Süresi           ,05 -,04 

12 Dergi Okuma            -,88** 

*p < 0.05 **p < 0.01
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4.2.2.2. Sosyokültürel Faktörler, Kişisel Faktörler ile Beden Doyumsuzluğu ve 

Bedene Yatırım İçin Korelasyon Analizi Sonuçları 

Spor yapan kız öğrenciler için araĢtırmanın bağımsız değiĢkenleri olan yeme 

alıĢkanlıkları, aile ve akran kiĢiye özel etkisi, aile ve akran genel etkisi, medya etkisi, 

benlik saygısı ile araĢtırmanın bağımlı değiĢkenleri olan beden doyumsuzluğu ve bedene 

yatırım arasındaki Pearson korelasyon katsayıları Tablo 17‘de verilmiĢtir.  

AraĢtırmanın bağımlı değiĢkenleri olan beden doyumsuzluğu ve bedene yatırımın 

her ikisi de, aile ve akran kiĢiye özel etkisi, aile ve akran genel etkisi, medya etkisi ve 

yeme alıĢkanlıklarından kısıtlı yeme, duygusal yeme ile pozitif yönde iliĢkili, benlik 

saygısı ile ise negatif yönde iliĢkili bulunmuĢtur. Buna göre spor yapan kız öğrencilerin 

aile ve akran kiĢiye özel etkisi, aile ve akran genel etkisi, medya etkisi seviyeleri ile kısıtlı 

yeme, duygusal yeme davranıĢları arttıkça beden doyumsuzluğu ve bedene yatırım 

seviyeleri artmaktadır. Aynı zamanda spor yapan kız öğrencilerin benlik saygısı seviyeleri 

azaldıkça beden doyumsuzluğu ve bedene yatırım seviyeleri artmaktadır.  

Spor yapmayan kız öğrenciler için araĢtırmanın bağımsız değiĢkenleri olan yeme 

alıĢkanlıkları, aile ve akran kiĢiye özel etkisi, aile ve akran genel etkisi, medya etkisi, 

benlik saygısı ile araĢtırmanın bağımlı değiĢkenleri olan beden doyumsuzluğu ve bedene 

yatırım arasındaki Pearson korelasyon katsayıları Tablo 18‘de verilmiĢtir.  

AraĢtırmanın bağımlı değiĢkenlerinden olan beden doyumsuzluğu; aile ve akran 

kiĢiye özel etkisi, medya etkisi, yeme alıĢkanlıklarından duygusal yeme ile pozitif yönde 

iliĢkili, benlik saygısı ile ise negatif yönde iliĢkili bulunmuĢtur. AraĢtırmanın diğer bağımlı 

değiĢkeni olan bedene yatırım ise aile ve akran kiĢiye özel etkisi, aile ve akran genel etkisi, 

medya etkisi ve yeme alıĢkanlıklarından kısıtlı yeme, duygusal yeme, dıĢsal yeme ile 

pozitif yönde iliĢkili, benlik saygısı ile ise negatif yönde iliĢkili bulunmuĢtur. BaĢka bir 

deyiĢle spor yapmayan kız öğrencilerin aile ve akran kiĢiye özel etkisi, medya etkisi 

seviyeleri ile duygusal yeme davranıĢları arttıkça; benlik saygısı seviyeleri ise azaldıkça 

beden doyumsuzluğu seviyeleri artmaktadır. Spor yapmayan kız öğrencilerin aile ve akran 

kiĢiye özel etkisi, aile ve akran genel etkisi, medya etkisi seviyeleri ile duygusal ve dıĢsal 

yeme davranıĢları arttıkça; benlik saygısı seviyeleri ise azaldıkça bedene yatırım seviyeleri 

artmaktadır.  
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Tablo 17. Spor Yapan Katılımcılarda Bağımlı DeğiĢkenler ile Bağımsız DeğiĢkenler 

Arasındaki Korelasyon Değerleri 

DeğiĢkenler 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Beden 

Doyumsuzluğu 
,18* ,28** ,22** -,43** ,27** ,13 ,28** ,16* 

2 Bedene Yatırım  ,20** ,24** -,36** ,49** ,09 ,22** ,24** 

3 A.A. K. Özel Etki   ,44** -,13 ,27** ,21** ,27** ,07 

4 A.A. Genel Etki    -,07 ,26** ,26** ,24** ,31** 

5 Benlik Saygısı     -,29** -,12 -,28** ,03 

6 Medya Etkisi      ,27** ,39** ,31** 

7 DıĢsal Yeme       ,37** -,19** 

8 Duygusal Yeme        ,16* 

9 Kısıtlı Yeme         1 

*p < 0.05 **p < 0.01 

 

Tablo 18. Spor Yapmayan Katılımcılarda Bağımlı DeğiĢkenler ile Bağımsız 

DeğiĢkenler Arasındaki Korelasyon Değerleri 

DeğiĢkenler 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Beden 

Doyumsuzluğu 
,28** ,22** ,13 -,42** ,15* ,12 ,17* ,13 

2 Bedene Yatırım  ,27** ,30** -,40** ,50** ,18** ,17* ,17* 

3 A.A. K. Özel Etki   ,33** -,23** ,26** ,00 ,06 ,12 

4 A.A. Genel Etki    ,12 ,24** ,20** ,15* ,16* 

5 Benlik Saygısı     -,31** -,21** -,14* ,01 

6 Medya Etkisi      ,21** ,09 ,22** 

7 DıĢsal Yeme       ,29** ,03 

8 Duygusal Yeme        ,18** 

9 Kısıtlı Yeme         1 

*p < 0.05 **p < 0.01 
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4.2.3. Spor Yapan ve Yapmayan Katılımcılar için Regresyon Analizleri 

Beden imajı ile iliĢkili değiĢkenler olan beden doyumsuzluğu ve bedene yatırımın 

spor yapan ve spor yapmayan katılımcılar için yordayıcı değiĢkenlerini belirlemek üzere 4 

ayrı, 3 aĢamalı hiyerarĢik regresyon analizi (Enter Yöntemiyle) yapılmıĢtır.  

Spor yapan katılımcı grubu için beden doyumsuzluğu ve bedene yatırımın 

yordayıcılarını belirlemek amacıyla yapılan 2 regresyon analizinin ilk basamağında kilo 

memnuniyeti, boy memnuniyeti, beden kitle endeksi, kilo verme/zayıflama amacıyla 

rejim/diyet yapma değiĢkenleri bağımsız değiĢkenler olarak girilmiĢtir. Analizin ikinci 

basamağında sosyokültürel faktörler olarak aile ve akran genel etkisi, aile ve akran kiĢiye 

özel etkisi ve medya etkisi değiĢkenleri girilmiĢtir. Son aĢamada ise kiĢisel faktörler olarak 

benlik saygısı, yeme alıĢkanlıklarından da duygusal yeme ve kısıtlı yeme regresyon 

eĢitliğine girilmiĢtir. Toplamda her analizde on bağımsız değiĢken analize dahil edilmiĢtir.  

Tablo 19‘da regresyon analizine dahil edilen bağımsız değiĢkenlere iliĢkin ortalama 

ve standart sapma değerleri verilmiĢtir. 

 

Tablo 19. Spor Yapan Katılımcılarda Bağımsız DeğiĢkenlere ĠliĢkin Ortalama, 

Standart Sapma Değerleri 

DeğiĢkenler Ortalama Standart Sapma Min-Maks 

Aile ve Akran Genel Etkisi 25,93 7,06 8-40 

Aile ve Akran KiĢiye Özel Etkisi 12,25 5,37 6-30 

Medya Etkisi 57,51 17,79 25-116 

Benlik Saygısı 33,67 4,83 14-40 

Duygusal Yeme 32,10 1,49 13-65 

Kısıtlı Yeme 25,18 9,38 10-50 

Beden Kitle Endeksi 20,88 2,65 16,14-31,89 
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Spor yapmayan katılımcılar için yapılan 2 regresyon analizinin ilk basamağında 

kilo memnuniyeti, boy memnuniyeti, beden kitle endeksi, kilo verme/zayıflama amacıyla 

rejim/diyet yapma ve kilo verme/zayıflama amacıyla laksatif kullanma değiĢkenleri 

girilmiĢtir. Analizin ikinci basamağında sosyokültürel faktörler olarak aile ve akran genel 

etkisi, aile ve akran kiĢiye özel etkisi, medya etkisi değiĢkenleri regresyon eĢitliğine 

girilmiĢtir. Son aĢamada ise kiĢisel faktörler olarak benlik saygısı ve yeme 

alıĢkanlıklarından duygusal yeme ve kısıtlı yeme girilmiĢtir. Toplamda her analizde on bir 

bağımsız değiĢken analize dahil edilmiĢtir.  

Tablo 20‘de regresyon analizine dahil edilen bağımsız değiĢkenlere iliĢkin ortalama 

ve standart sapma değerleri verilmiĢtir. 

 

 

Tablo 20. Spor Yapmayan Katılımcılarda Bağımsız DeğiĢkenlere ĠliĢkin Ortalama, 

Standart Sapma Değerleri 

DeğiĢkenler Ortalama Standart Sapma Min-Maks 

Aile Ve Akran Genel Etkisi 24,36 6,46 8-40 

Aile Ve Akran KiĢiye Özel Etkisi 12,05 4,94 6-30 

Medya Etkisi 53,07 16,26 25-98 

Benlik Saygısı 32,97 5,00 13-40 

Duygusal Yeme 31,47 1,37 13-64 

Kısıtlı Yeme 23,11 8,27 10-44 

Beden Kitle Endeksi 21,23 3,24 15,21-33 
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4.2.3.1. Spor Yapan Katılımcılar için Beden Doyumsuzluğu ile İlişkili 

Değişkenler 

Beden imajı ile ilgili değiĢkenlerden biri olarak ele alınan beden doyumsuzluğunu 

yordayabilmek amacıyla 3 basamaklı hiyerarĢik regresyon analizi (Enter yöntemiyle) 

yapılmıĢtır. Regresyon analizinin sonuçlarına göre 1. aĢama varyansın % 23‘ünü 

açıklamıĢtır [F(4,203)=15,18, p<.001]. Bu aĢamada analize girilen kilo memnuniyeti (β= 

,36) ve boy memnuniyeti (β= ,20) değiĢkenleri anlamlı değiĢkenler olarak belirlenmiĢtir. 

Ġkinci aĢamada regresyon eĢitliğine girilen sosyokültürel faktörler ise varyansın % 2‘sini 

açıklamıĢtır [F(3,200)=1,76, p>,05]. Bu aĢamada aile ve akran kiĢiye özel etkisi (β= ,04), 

aile ve akran genel etkisi (β= ,09) ve medya etkisi (β= ,09) anlamlı değiĢkenler olarak 

belirlenmemiĢtir. Regresyon analizinin üçüncü aĢaması varyansın % 13‘ünü açıklamıĢtır 

[F(3,197)=14,02, p<.001]. Bu aĢamada kilo memnuniyetinin (β= ,29), boy memnuniyetinin 

(β= ,20) beden doyumsuzluğu ile pozitif, benlik saygısının  (β= -,38)  beden doyumsuzluğu 

ile negatif yönde iliĢkili olduğu belirlenmiĢtir.  Toplamda 3 basamak varyansın % 38‘ini 

açıklamıĢtır [F(10,207)=12,18, p<.001]. 

Regresyon analizinin son basamağı değerlendirildiğinde kilo memnuniyeti ve boy 

memnuniyetinin beden doyumsuzluğu ile pozitif yönde, benlik saygısının ise negatif yönde 

iliĢkili olduğu belirlenmiĢtir. BaĢka bir ifadeyle kilo ve boy memnuniyetsizliği arttıkça 

beden doyumsuzluğu düzeyi artmakta, benlik saygısı arttıkça beden doyumsuzluğu düzeyi 

azalmaktadır.  

Regresyon analizine iliĢkin sonuçlar Tablo 21‘de verilmiĢtir. 
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Tablo 21. Spor Yapan Katılımcılar için Beden Doyumsuzluğunun 

Yordayıcıları 

 
DeğiĢkenler β T 

R2 

change 
Df 

F 

change 

1. Kilo Memnuniyeti ,36 4,65***    

 Boy Memnuniyeti ,20 3,09**    

 Beden Kitle Endeksi -,01 -,18    

 Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Rejim/Diyet Yapma 

 

,09 

 

1,28 

 

,23 

 

4,203 

 

15,18 

       

2. Kilo Memnuniyeti ,31 3,78***    

 Boy Memnuniyeti ,18 2,86**    

 Beden Kitle Endeksi ,00 -,01    

 Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Rejim/Diyet Yapma 

 

,04 

 

,54 

   

 Medya Etkisi ,09 1,25    

 Aile ve Akran Genel Etkisi ,09 1,29    

 Aile ve Akran K. Özel Etkisi ,04 ,49 ,02 3,200 1,76 

       

3. Kilo Memnuniyeti ,29 3,77***    

 Boy Memnuniyeti ,20 3,36***    

 Beden Kitle Endeksi ,01 ,13    

 Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Rejim/Diyet Yapma 

 

,05 

 

,62 

   

 Medya Etkisi -,03 -,51    

 Aile ve Akran Genel Etkisi ,09 1,41    

 Aile ve Akran K. Özel Etkisi ,02 ,21    

 Benlik Saygısı -,38 -6,37***    

 Duygusal Yeme ,00 ,06    

 Kısıtlı Yeme ,05 ,64 13 3,197 14,02 

*p<.05, **p<.01,***p<.001 
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4.2.3.2. Spor Yapan Katılımcılar için Bedene Yatırım ile İlişkili Değişkenler 

Bedene yatırımın yordayıcılarını belirleyebilmek amacıyla 3 basamaklı hiyerarĢik 

regresyon analizi (Enter yöntemiyle) yapılmıĢtır. Regresyon analizinin sonuçlarına göre 1. 

aĢama varyansın % 4‘ünü açıklamıĢtır [F(4,203)=2,33, p>,05]. Bu aĢamada analize girilen 

beden kitle endeksi (β= ,20) anlamlı bir değiĢken olarak belirlenmiĢtir. Ġkinci aĢamada 

regresyon eĢitliğine girilen sosyokültürel faktörler ise varyansın % 25‘ini açıklamıĢtır 

[F(3,200)=22,51, p<.001]. Bu aĢamada medya etkisi (β= ,49) anlamlı bir değiĢken olarak 

belirlenmiĢtir. Regresyon analizinin üçüncü aĢaması varyansın % 8‘ini açıklamıĢtır 

[F(3,197)=8,38, p<.001]. Bu aĢamada medya etkisinin (β= ,38), kısıtlı yeme davranıĢının 

(β= ,22) bedene yatırım ile pozitif, beden kitle endeksi (β= -,15) ve benlik saygısının  (β= -

,25)  bedene yatırım ile negatif yönde iliĢkili olduğu belirlenmiĢtir.  Toplamda 3 basamak 

varyansın % 37‘sini açıklamıĢtır [F(10,207)=11,38, p<.001]. 

Regresyon analizinin son basamağı değerlendirildiğinde medya etkisi ve kısıtlı 

yeme davranıĢının bedene yatırım ile pozitif yönde, beden kitle endeksi ve benlik 

saygısının ise negatif yönde iliĢkili olduğu belirlenmiĢtir. BaĢka bir ifadeyle medya etkisi 

ve kısıtlı yeme davranıĢı arttıkça bedene yatırım düzeyi artmakta, beden kitle endeksi ve 

benlik saygısı arttıkça bedene yatırım düzeyi azalmaktadır.  

Regresyon analizine iliĢkin sonuçlar Tablo 22‘de verilmiĢtir. 
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Tablo 22. Spor Yapan Katılımcılar için Bedene Yatırımın Yordayıcıları 

 
DeğiĢkenler β T 

R2 

change 
Df 

F 

change 

1. Kilo Memnuniyeti ,14 1,69    

 Boy Memnuniyeti ,04 ,51    

 Beden Kitle Endeksi -,21 -2,38*    

 Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Rejim/Diyet Yapma 

 

,14 

 

1,84 

 

,04 

 

4,203 

 

2,33 

       

2. Kilo Memnuniyeti -,02 -,22    

 Boy Memnuniyeti -,03 -,54    

 Beden Kitle Endeksi -,15 -1,94    

 Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Rejim/Diyet Yapma 

 

-,02 

 

-,34 

   

 Medya Etkisi ,49 7,24***    

 Aile ve Akran Genel Etkisi ,11 1,56    

 Aile ve Akran K. Özel Etkisi ,09 1,23 ,25 3,200 22,51 

       

3. Kilo Memnuniyeti -,04 -,53    

 Boy Memnuniyeti -,02 -,39    

 Beden Kitle Endeksi -,15 -2,10*    

 Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Rejim/Diyet Yapma 

 

-,11 

 

-1,47 

   

 Medya Etkisi ,38 5,5***    

 Aile ve Akran Genel Etkisi ,07 ,98    

 Aile ve Akran K. Özel Etkisi ,12 1,66    

 Benlik Saygısı -,25 -4,13***    

 Duygusal Yeme ,01 ,12    

 Kısıtlı Yeme ,22 3,13**    

*p<.05, **p<.01,***p<.001 
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4.2.3.3. Spor Yapmayan Katılımcılar için Beden Doyumsuzluğu ile İlişkili 

Değişkenler 

Beden doyumsuzluğunu yordayabilmek amacıyla 3 basamaklı hiyerarĢik regresyon 

analizi (Enter yöntemiyle) yapılmıĢtır. Regresyon analizinin sonuçlarına göre 1. aĢama 

varyansın % 15‘ini açıklamıĢtır [F(5,207)=7,5, p<.001]. Bu aĢamada analize girilen boy 

memnuniyeti (β= ,23) ve kilo verme/zayıflama amacıyla laksatif kullanma (β= ,17) 

değiĢkenleri anlamlı değiĢkenler olarak belirlenmiĢtir. Ġkinci aĢamada regresyon eĢitliğine 

girilen sosyokültürel faktörler ise varyansın % 3‘ünü açıklamıĢtır [F(3,204)=1,89, p<,05]. 

Bu aĢamada aile ve akran kiĢiye özel etkisi (β= ,12), aile ve akran genel etkisi (β= ,06) ve 

medya etkisi (β= ,02) anlamlı değiĢkenler olarak belirlenmemiĢtir. Regresyon analizinin 

üçüncü aĢaması varyansın % 10‘unu açıklamıĢtır [F(3,201)=9,31, p<.001]. Bu aĢamada 

kilo verme/zayıflama amacıyla laksatif kullanmanın (β= ,13) beden doyumsuzluğu ile 

pozitif, benlik saygısının  (β= -,35)  beden doyumsuzluğu ile negatif yönde iliĢkili olduğu 

belirlenmiĢtir.  Toplamda 3 basamak varyansın % 28‘ini açıklamıĢtır [F(11,212)=6,99, 

p<.001]. 

Regresyon analizinin son basamağı değerlendirildiğinde kilo verme/zayıflama 

amacıyla laksatif kullanmanın beden doyumsuzluğu ile pozitif yönde, benlik saygısının ise 

negatif yönde iliĢkili olduğu belirlenmiĢtir. BaĢka bir ifadeyle kilo verme/zayıflama 

amacıyla laksatif kullanımı arttıkça beden doyumsuzluğu düzeyi artmakta, benlik saygısı 

arttıkça beden doyumsuzluğu düzeyi azalmaktadır.  

Regresyon analizine iliĢkin sonuçlar Tablo 23‘te verilmiĢtir. 
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Tablo 23. Spor Yapmayan Katılımcılar için Beden Doyumsuzluğunun 

Yordayıcıları 

 
DeğiĢkenler β T 

R2 

change 
Df 

F 

change 

1. Kilo Memnuniyeti ,12 1,62    

 Boy Memnuniyeti ,20 3,15***    

 Beden Kitle Endeksi ,05 ,60    

 Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Rejim/Diyet Yapma 

 

,11 

 

1,31 

   

 Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Laksatif Kullanma 

 

,17 

 

2,49* 

 

15 

 

5,207 

 

7,5 

       

2. Kilo Memnuniyeti ,08 1,03    

 Boy Memnuniyeti ,21 3,30***    

 Beden Kitle Endeksi ,05 ,54    

 Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Rejim/Diyet Yapma 

 

,08 

 

,94 

   

 Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Laksatif Kullanma 

 

,17 

 

2,54** 

   

 Medya Etkisi  ,02 ,30    

 Aile ve Akran Genel Etkisi ,06 ,91    

 Aile ve Akran K. Özel Etkisi ,12 1,64 ,03 3,204 1,89 

       

3. Kilo Memnuniyeti ,11 1,55    

 Boy Memnuniyeti ,12 1,79    

 Beden Kitle Endeksi ,05 ,65    

 Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Rejim/Diyet Yapma 

 

,04 

 

,41 

   

 Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Laksatif Kullanma 

 

,13 

 

2,03* 

   

 Medya Etkisi  -,06 -,87    

 Aile ve Akran Genel Etkisi ,05 ,75    

 Aile ve Akran K. Özel Etkisi ,05 ,73    

 Benlik Saygısı -,35 -5,00***    

 Duygusal Yeme ,06 ,93    

 Kısıtlı Yeme ,03 ,37 ,10 3,201 9,31 

*p<.05, **p<.01,***p<.001 
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4.2.3.4. Spor Yapmayan Katılımcılar için Bedene Yatırım ile İlişkili Değişkenler 

Bedene yatırımın yordayıcılarını belirleyebilmek amacıyla 3 basamaklı hiyerarĢik 

regresyon analizi (Enter yöntemiyle) yapılmıĢtır. Regresyon analizinin sonuçlarına göre 1. 

aĢama varyansın % 9‘unu açıklamıĢtır [F(5,207)=4,16, p=.001]. Bu aĢamada analize girilen 

kilo verme/zayıflama amacıyla rejim/diyet yapma (β= ,24) anlamlı bir değiĢken olarak 

belirlenmiĢtir. Ġkinci aĢamada regresyon eĢitliğine girilen sosyokültürel faktörler ise 

varyansın % 24‘ünü açıklamıĢtır [F(3,204)=23,91, p<.001]. Bu aĢamada medya etkisi (β= 

,42) ile aile ve akran genel etkisi (β= ,14) anlamlı değiĢkenler olarak belirlenmiĢtir. 

Regresyon analizinin üçüncü aĢaması varyansın % 5‘ini açıklamıĢtır [F(3,201)=5,76, 

p=.001]. Bu aĢamada medya etkisinin (β= ,36), aile ve akran genel etkisinin (β= ,13) 

bedene yatırım ile pozitif, benlik saygısının  (β= -,25)  bedene yatırım ile negatif yönde 

iliĢkili olduğu belirlenmiĢtir.  Toplamda 3 basamak varyansın % 38‘ini açıklamıĢtır 

[F(11,212)=11,24, p<.001]. 

Regresyon analizinin son basamağı değerlendirildiğinde medya etkisi ve aile ve 

akran genel etkisinin bedene yatırım ile pozitif yönde, benlik saygısının ise negatif yönde 

iliĢkili olduğu belirlenmiĢtir. BaĢka bir ifadeyle medya etkisi ve aile ve akran genel etkisi 

arttıkça bedene yatırım düzeyi artmakta, benlik saygısı arttıkça bedene yatırım düzeyi 

azalmaktadır.  

Regresyon analizine iliĢkin sonuçlar Tablo 24‘te verilmiĢtir. 
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Tablo 24. Spor Yapmayan Katılımcılar için Bedene Yatırımın Yordayıcıları 

 
DeğiĢkenler β T 

R2 

change 
Df 

F 

change 

1. Kilo Memnuniyeti ,14 1,80    

 Boy Memnuniyeti ,10 1,54    

 Beden Kitle Endeksi -,14 -1,59    

 Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Rejim/Diyet Yapma 

 

,24 

 

2,75** 

   

 Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Laksatif Kullanma 

 

,04 

 

,60 

 

,09 

 

5,207 

 

4,16 

       

2. Kilo Memnuniyeti ,05 ,80    

 Boy Memnuniyeti ,10 1,62    

 Beden Kitle Endeksi -,06 -,84    

 Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Rejim/Diyet Yapma 

 

,08 

 

,98 

   

 Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Laksatif Kullanma 

 

,03 

 

,57 

   

 Medya Etkisi  ,42 6,73***    

 Aile ve Akran Genel Etkisi ,14 2,26*    

 Aile ve Akran K. Özel Etkisi ,10 1,55 ,24 3,204 23,91 

       

3. Kilo Memnuniyeti ,08 1,17    

 Boy Memnuniyeti ,03 ,44    

 Beden Kitle Endeksi -,06 -,83    

 Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Rejim/Diyet Yapma 

 

,04 

 

,47 

   

 Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Laksatif Kullanma 

 

,01 

 

,09 

   

 Medya Etkisi  ,36 5,79***    

 Aile ve Akran Genel Etkisi ,13 2,10*    

 Aile ve Akran K. Özel Etkisi ,06 ,85    

 Benlik Saygısı -,25 -3,83***    

 Duygusal Yeme ,06 1,01    

 Kısıtlı Yeme ,03 ,38 ,05 3,201 5,76 

*p<.05, **p<.01,***p<.001 
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4.2.4. Beden Kitle Endeksi ve Beden Ġmajı ĠliĢkisi  

Bu bölümde katılımcıların beden kitle endeksilerine göre beden doyumsuzluğu ve 

bedene yatırım düzeyleri açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan Çok Yönlü Varyans Analizi (MANOVA) sonuçlarına yer verilmiĢtir. 

Beden kitle endeksinin düĢük ve yüksek grupları, beden kitle endeksi ortalamasının bir 

standart sapma altında ve üstünde beden kitle endeksi değerlerine sahip katılımcıların 

hesaplanması ile belirlenmiĢtir. 

Beden kitle endeksi düĢük ve yüksek olan katılımcılar arasında beden 

doyumsuzluğu ve bedene yatırım düzeyleri açısından bir faklılık olup olmadığını 

belirlemek için yapılan Çok Yönlü Varyans Analizi (MANOVA) sonuçlarına göre modelin 

kısmen anlamlı olduğu bulunmuĢtur [Wilk‘s Lambda (ᴧ)=0,906, F(2,106)=5,52, p<,05]. 

Katılımcıların beden kitle endekslerine göre beden doyumsuzluğu seviyelerinde anlamlı 

farklılık olduğu bulunmuĢtur. Buna göre beden kitle endeksi yüksek olan katılımcılar 

(ORT= 97,26, S.S= 19,62) beden kitle endeksi düĢük olan katılımcılardan (ORT= 84,94, 

S.S= 20,36)  daha fazla beden doyumsuzluğu yaĢamaktadır [F(1,107)=10,34, p<,01]. 

Bununla birlikte katılımcıların beden kitle endekslerine göre bedene yatırım seviyelerinde 

anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiĢtir. Beden kitle endeksi yüksek olan katılımcılar 

(ORT= 30,19, S.S= 16,43) ile beden kitle endeksi düĢük olan katılımcıların (ORT= 30,44, 

S.S= 16,29) bedene yatırım düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır 

[F(1,107)=,01, p=,94].  
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4.2.5. Tüm Katılımcılar için DeğiĢkenler Arası Korelasyonlar 

Bu bölümde, araĢtırmanın değiĢkenleri arasındaki iliĢkileri belirlemek amacıyla tüm 

katılımcılar dahil edilerek yapılan Pearson korelasyon analizi sonuçlarına yer verilmiĢtir. 

 

4.2.5.1. Katılımcılara ait Özellikler, Beden Doyumsuzluğu ve Bedene Yatırım için 

Korelasyon Analizi Sonuçları 

Tüm katılımcıların sosyodemografik değiĢkenleri ile araĢtırmanın bağımlı 

değiĢkenleri olan beden doyumsuzluğu ve bedene yönelik yatırım düzeyleri arasındaki 

Pearson korelasyon katsayıları Tablo 25‘te verilmiĢtir.  

AraĢtırmanın bağımlı değiĢkenlerinden olan beden doyumsuzluğu ile kilo 

memnuniyeti, boy memnuniyeti, beden kitle endeksi, zayıflama/kilo verme amacıyla 

rejim/diyet yapma ve zayıflama/kilo verme amacıyla laksatif kullanma pozitif yönde 

iliĢkili bulunmuĢtur. BaĢka bir deyiĢle katılımcıların kilo ve boylarından duydukları 

memnuniyetsizlik, beden kitle endeksleri arttıkça beden doyumsuzluğu seviyeleri 

artmaktadır. Ayrıca katılımcıların zayıflama/kilo verme amacıyla rejim/diyet yapma ve 

zayıflama/kilo verme amacıyla laksatif kullanma davranıĢları arttıkça beden doyumsuzluğu 

seviyeleri de artmaktadır. AraĢtırmanın diğer bağımlı değiĢkeni olan bedene yatırım ise 

kilo memnuniyeti, zayıflama/kilo verme amacıyla rejim/diyet yapma ve ĢiĢmanlama/kilo 

alma amacıyla rejim/diyet yapma, dergi okuma sıklığı ile pozitif yönde iliĢkili 

bulunmuĢtur. Buna göre katılımcıların kilo memnuniyetsizlikleri, zayıflama/kilo verme 

amacıyla rejim/diyet yapma ve ĢiĢmanlama/kilo alma amacıyla rejim/diyet yapma 

davranıĢları, dergi okuma sıklıkları arttıkça bedene yatırım seviyeleri artmaktadır. 
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Tablo 25. Katılımcılara ait Özellikler, Beden Doyumsuzluğu ve Bedene Yatırım Arasındaki Korelasyon Değerleri 

DeğiĢkenler 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Beden Doyumsuzluğu ,22** -,10* -,03 ,34** ,26** ,23** ,27** ,05 ,17** ,01 ,02 -,05 

2 Bedene Yönelik Yatırım  -,04 ,02 ,14** ,09 ,01 ,17** ,14** ,05 ,05 -,12* ,10* 

3 YaĢ   ,07 -,04 -,06 ,03 ,07 -,02 ,04 -,05 -,05 ,06 

4 Gelir Düzeyi    ,02 -,07 -,02 ,02 -,06 ,07 ,03 -,17** ,22** 

5 Kilo Memnuniyeti     ,17** 51** ,42** ,04 ,17** -,01 -,07 ,05 

6 Boy Memnuniyeti      ,12* ,14** ,05 ,09 -,02 -,02 ,01 

7 Beden Kitle Endeksi       ,51** -,07 ,15** -,06 -,01 -,01 

8 Zayıflama Rejim         ,08 ,35** ,03 -,14** ,15** 

9 ġiĢmanlama Rejim         ,05 -,02 ,05 -,07 

10 Zayıflama Laksatif          ,06 -,05 ,08 

11 TV Ġzleme Süresi           ,06 -,06 

12 Dergi Okuma            -,86** 

13 Dergi Okuma Sıklığı             

*p < 0.05 **p < 0.01 
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4.2.5.2. Sosyokültürel Faktörler, Kişisel Faktörler ile Beden Doyumsuzluğu ve 

Bedene Yatırım İçin Korelasyon Analizi Sonuçları 

AraĢtırmaya katılan tüm kız öğrenciler için araĢtırmanın bağımsız değiĢkenleri olan 

yeme alıĢkanlıkları, aile ve akran kiĢiye özel etkisi, aile ve akran genel etkisi, medya etkisi, 

benlik saygısı ile araĢtırmanın bağımlı değiĢkenleri olan beden doyumsuzluğu ve bedene 

yatırım arasındaki Pearson korelasyon katsayıları Tablo 26‘da verilmiĢtir.  

AraĢtırmanın bağımlı değiĢkenleri olan beden doyumsuzluğu ve bedene yatırımın 

her ikisi de, aile ve akran kiĢiye özel etkisi, aile ve akran genel etkisi, medya etkisi ve 

yeme alıĢkanlıklarından kısıtlı yeme, duygusal yeme ile pozitif yönde iliĢkili, benlik 

saygısı ile ise negatif yönde iliĢkili bulunmuĢtur. Buna göre tüm kız öğrencilerin; aile ve 

akran kiĢiye özel etkisi, aile ve akran genel etkisi, medya etkisi seviyeleri ile kısıtlı yeme, 

duygusal yeme davranıĢları arttıkça ve benlik saygısı seviyeleri azaldıkça beden 

doyumsuzluğu ve bedene yatırım seviyeleri artmaktadır.  

 

Tablo 26. Katılımcılarda Bağımlı DeğiĢkenler ile Bağımsız DeğiĢkenler 

Arasındaki Korelasyon Değerleri 

DeğiĢkenler 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Beden 

Doyumsuzluğu 
,22** ,25** ,16** -,43** ,19** ,11* ,23** ,13** 

2 Bedene Yatırım  ,24** ,27** -,37** ,50** ,14** ,19** ,22** 

3 A.A. K. Özel Etki   ,39** -,18** ,26** ,11* ,18** ,10* 

4 A.A. Genel Etki    -,08 ,26** ,24** ,20** ,25** 

5 Benlik Saygısı     -,29** -,21** -,16** ,03 

6 Medya Etkisi      ,25** ,25** ,28** 

7 DıĢsal Yeme       ,33** -,11* 

8 Duygusal Yeme        ,17** 

*p < 0.05 **p < 0.01 
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4.2.6. Tüm Katılımcılar için Regresyon Analizleri 

Beden imajı ile iliĢkili değiĢkenler olan beden doyumsuzluğu ve bedene yatırımın 

tüm katılımcılar için yordayıcı değiĢkenlerini belirlemek üzere 2 ayrı, 3 aĢamalı hiyerarĢik 

regresyon analizi (Enter Yöntemiyle) yapılmıĢtır. Beden doyumsuzluğu ve bedene yatırım 

için yapılan regresyon analizlerinde 1. ve 2. bağımlı değiĢkenler ile anlamlı korelasyonu 

olan değiĢkenler bağımsız değiĢken olarak regresyon eĢitliğine girilmiĢtir.  

Beden doyumsuzluğunu yordayıcılarını belirlemek amacıyla yapılan regresyon 

analizin ilk basamağında kontrol değiĢkeni olarak katılımcıların dahil olduğu grup 

değiĢkeni (spor yapan/spor yapmayan) girilmiĢtir. Ġlk basamakta ayrıca kilo memnuniyeti, 

boy memnuniyeti, beden kitle endeksi, kilo verme/zayıflama amacıyla rejim/diyet yapma 

değiĢkenleri girilmiĢtir. Analizin ikinci basamağında sosyokültürel faktörler olarak aile ve 

akran genel etkisi, aile ve akran kiĢiye özel etkisi ve medya etkisi değiĢkenleri girilmiĢtir. 

Son aĢamada ise kiĢisel faktörler olarak benlik saygısı ve yeme alıĢkanlıkları (duygusal 

yeme, kısıtlı yeme, dıĢsal yeme) regresyon eĢitliğine girilmiĢtir. Analizin üç aĢaması için 

toplamda her analizde on iki bağımsız değiĢken analize dahil edilmiĢtir.  

Beden yatırımın yordayıcılarını belirlemek amacıyla yapılan regresyon analizin ilk 

basamağında kontrol değiĢkeni olarak katılımcıların dahil olduğu grup değiĢkeni (spor 

yapan/spor yapmayan) girilmiĢtir. Ġlk basamakta ayrıca kilo memnuniyeti, kilo 

verme/zayıflama amacıyla rejim/diyet yapma, kilo alma/ĢiĢmanlama amacıyla rejim/diyet 

yapma ve moda ile ilgili dergiler okuma değiĢkenleri girilmiĢtir. Analizin ikinci 

basamağında sosyokültürel faktörler olarak aile ve akran genel etkisi, aile ve akran kiĢiye 

özel etkisi ve medya etkisi değiĢkenleri girilmiĢtir. Son aĢamada ise kiĢisel faktörler olarak 

benlik saygısı ve yeme alıĢkanlıkları (duygusal yeme, kısıtlı yeme, dıĢsal yeme) regresyon 

eĢitliğine girilmiĢtir. Analizin üç aĢaması için toplamda her analizde on iki bağımsız 

değiĢken analize dahil edilmiĢtir.  

Tablo 27‘de regresyon analizlerine dahil edilen bağımsız değiĢkenlere iliĢkin 

ortalama ve standart sapma değerleri verilmiĢtir. 
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Tablo 27. Katılımcılarda Bağımsız DeğiĢkenlere ĠliĢkin Ortalama, Standart Sapma 

Değerleri 

DeğiĢkenler Ortalama Standart Sapma Min-Maks 

Aile ve Akran Genel Etkisi 25,13 6,80 8-40 

Aile ve Akran K. Özel Etkisi 12,14 5,15 6-30 

Medya Etkisi 55,26 17,16 25-116 

Benlik Saygısı 33,31 4,93 13-40 

Duygusal Yeme 31,79 1,43 13-65 

Kısıtlı Yeme 24,13 8,88 10-50 

DıĢsal Yeme 31,36 7,24 14-50 

Beden Kitle Endeksi 21,06 2,96 15,21-33,00 

 

 

4.2.6.1.  Beden Doyumsuzluğu ile İlişkili Değişkenler 

Beden imajı ile ilgili değiĢkenlerden biri olarak ele alınan beden doyumsuzluğunu 

yordayabilmek amacıyla 3 basamaklı hiyerarĢik regresyon analizi (Enter yöntemiyle) 

yapılmıĢtır. Regresyon analizinin sonuçlarına göre 1. aĢama varyansın % 19‘unu 

açıklamıĢtır [F(6,414)=15,65, p<.001]. Bu aĢamada analize girilen kilo memnuniyeti (β= 

,24), boy memnuniyeti (β= ,20) ve katılımcıların spor yapıp yapmaması (β= -,10) 

değiĢkenleri anlamlı değiĢkenler olarak belirlenmiĢtir. Ġkinci aĢamada regresyon eĢitliğine 

girilen sosyokültürel faktörler ise varyansın % 2‘sini açıklamıĢtır [F(3,411)=3,55, p<,05]. 

Bu aĢamada aile ve akran kiĢiye özel etkisi (β= ,08), aile ve akran genel etkisi (β= ,07) ve 

medya etkisi (β= ,06) anlamlı değiĢkenler olarak belirlenmemiĢtir. Regresyon analizinin 

üçüncü aĢaması varyansın % 12‘sini açıklamıĢtır [F(4,407)=18,14, p<.001]. Bu aĢamada 

kilo memnuniyetinin (β= ,20) ve boy memnuniyetinin (β= ,15) beden doyumsuzluğu ile 

pozitif, katılımcıların dahil olduğu grubun (β= -,09) ve benlik saygısının  (β= -,36)  beden 

doyumsuzluğu ile negatif yönde iliĢkili olduğu belirlenmiĢtir.  Toplamda 3 basamak 

varyansın % 33‘ünü açıklamıĢtır [F(13,420)=15,12, p<.001]. 

Regresyon analizinin son basamağı değerlendirildiğinde kilo memnuniyetinin ve 

boy memnuniyetinin beden doyumsuzluğu ile pozitif yönde, katılımcıların spor yapıp 

yapmama durumlarının ve benlik saygısının ise negatif yönde iliĢkili olduğu belirlenmiĢtir. 
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BaĢka bir ifadeyle kilo memnuniyetsizliği, boy memnuniyetsizliği arttıkça ve benlik 

saygısı seviyesi azaldıkça beden doyumsuzluğu düzeyi artmaktadır. Katılımcıların spor 

yapıp yapmama durumları katılımcıların beden doyumsuzluğu seviyeleri üzerinde etkili 

olmaktadır. BaĢka bir deyiĢle spor yapan katılımcıların beden doyumsuzluğu seviyeleri 

daha düĢük olmaktadır. 

Regresyon analizine iliĢkin sonuçlar Tablo 28‘de verilmiĢtir. 
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Tablo 28. Katılımcılar için Beden Doyumsuzluğunun Yordayıcıları 

 
DeğiĢkenler β T 

R2 

change 
Df 

F 

change 

1. Kilo Memnuniyeti ,24 4,52***    

 Boy Memnuniyeti ,20 4,41***    

 Beden Kitle Endeksi ,02 ,31    

 Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Rejim/Diyet Yapma 

 

,10 

 

1,79 

   

 Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Laksatif Kullanma 

 

,07 

 

1,38 

   

 Hangi Grup -,10 -2,32* ,19 6-414 15,65 

       

2. Kilo Memnuniyeti ,19 3,52***    

 Boy Memnuniyeti ,20 4,35***    

 Beden Kitle Endeksi ,03 ,48    

 Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Rejim/Diyet Yapma 

 

,06 

 

1,04 

   

 Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Laksatif Kullanma 

 

,06 

 

1,20 

   

 Hangi Grup -,12 -2,72**    

 Medya Etkisi  ,06 1,28    

 Aile ve Akran Genel Etkisi ,07 1,50    

 Aile ve Akran K. Özel Etkisi ,08 1,53 ,02 3-411 3,55 

       

3. Kilo Memnuniyeti ,20 3,82***    

 Boy Memnuniyeti ,15 3,61***    

 Beden Kitle Endeksi ,04 ,69    

 Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Rejim/Diyet Yapma 

 

,03 

 

,55 

   

 Kilo Verme/Zayıflama Amacıyla 

Laksatif Kullanma 

 

,05 

 

1,17 

   

 Hangi Grup -,09 -2,08*    

 Medya Etkisi  -,05 -1,02    

 Aile ve Akran Genel Etkisi ,06 1,35    

 Aile ve Akran K. Özel Etkisi ,04 ,74    

 Benlik Saygısı -,36 -8,12***    

 Duygusal Yeme ,03 ,64    

 Kısıtlı Yeme ,05 ,93    

 DıĢsal Yeme ,04 ,91 12 4-407 18,14 

*p<.05, **p<.01,***p<.001 
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4.2.6.2. Bedene Yatırım ile İlişkili Değişkenler 

Bedene yatırımı yordayabilmek amacıyla 3 basamaklı hiyerarĢik regresyon analizi 

(Enter yöntemiyle) yapılmıĢtır. Regresyon analizinin sonuçlarına göre 1. aĢama varyansın 

% 6‘sını açıklamıĢtır [F(5,424)=5,79, p<.001]. Bu aĢamada analize girilen kilo 

verme/zayıflama amacıyla rejim/diyet yapma (β= ,12), kilo alma/ĢiĢmanlama amacıyla 

rejim/diyet yapma (β= ,13) ve moda ile ilgili dergiler okuma (β= -,10) değiĢkenleri anlamlı 

değiĢkenler olarak belirlenmiĢtir. Ġkinci aĢamada regresyon eĢitliğine girilen sosyokültürel 

faktörler ise varyansın % 23‘ünü açıklamıĢtır [F(3,421)=43,99, p<.001]. Bu aĢamada aile 

ve akran genel etkisi (β= ,13) ve medya etkisi (β= ,45) anlamlı değiĢkenler olarak 

belirlenmiĢtir. Regresyon analizinin üçüncü aĢaması varyansın % 7‘sini açıklamıĢtır 

[F(4,417)=11,01, p<.001]. Bu aĢamada kilo alma/ĢiĢmanlama amacıyla rejim/diyet 

yapmanın (β= ,11), aile ve akran genel etkisinin (β= ,12), medya etkisinin (β= ,36), kısıtlı 

yemenin (β= ,14) bedene yatırım ile pozitif, benlik saygısının  (β= -,26)  bedene yatırım ile 

negatif yönde iliĢkili olduğu belirlenmiĢtir.  Toplamda 3 basamak varyansın % 36‘sını 

açıklamıĢtır [F(12,429)=19,16, p<.001]. 

Regresyon analizinin son basamağı değerlendirildiğinde kilo alma/ĢiĢmanlama 

amacıyla rejim/diyet yapmanın, aile ve akran genel etkisinin, medya etkisinin, kısıtlı 

yemenin bedene yatırım ile pozitif yönde, benlik saygısının ise negatif yönde iliĢkili 

olduğu belirlenmiĢtir. BaĢka bir ifadeyle kilo alma/ĢiĢmanlama amacıyla rejim/diyet 

yapma, aile ve akran dolaylı etkisi, medya etkisi, kısıtlı yeme düzeyleri arttıkça ve benlik 

saygısı seviyesi azaldıkça bedene yatırım düzeyi artmaktadır. Katılımcıların spor yapıp 

yapmama durumları katılımcıların bedene yatırım seviyeleri üzerinde etkili olmamaktadır. 

Regresyon analizine iliĢkin sonuçlar Tablo 29‘da verilmiĢtir. 
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Tablo 29. Katılımcılar için Bedene Yatırımın Yordayıcıları 

 
DeğiĢkenler β T 

R2 

change 
Df 

F 

change 

1. Kilo Memnuniyet ,08 1,58    

 Kilo verme/zayıflama amacıyla 

rejim/diyet yapma 

 

,12 

 

2,20* 

   

 Hangi Grup ,05 1,02    

 Kilo alma/ĢiĢmanlama amacıyla 

rejim/diyet yapma 

 

,13 

 

2,75** 

   

 Moda ile ilgili dergiler okuma -,10 -2,06* ,06 5-424 5,79 

       

2. Kilo Memnuniyet -,01 -,12    

 Kilo verme/zayıflama amacıyla 

rejim/diyet yapma 

 

-,01 

 

-,20 

   

 Spor Yapıp Yapmama -,02 -,50    

 Kilo alma/ĢiĢmanlama amacıyla 

rejim/diyet yapma 

 

,09 

 

2,23* 

   

 Moda ile ilgili dergiler okuma -,04 -,83    

 Medya Etkisi  ,45 9,85***    

 Aile ve Akran Genel Etkisi ,13 2,92**    

 Aile ve Akran K. Özel Etkisi ,05 1,08 ,23 3-421 43,99 

       

3. Kilo Memnuniyet -,01 -,25    

 Kilo verme/zayıflama amacıyla 

rejim/diyet yapma 

 

-,09 

 

-1,62 

   

 Spor Yapıp Yapmama -,01 -,15    

 Kilo alma/ĢiĢmanlama amacıyla 

rejim/diyet yapma 

 

,11 

 

2,71** 

   

 Moda ile ilgili dergiler okuma -,04 -1,05    

 Medya Etkisi  ,36 7,78***    

 Aile ve Akran Genel Etkisi ,12 2,67**    

 Aile ve Akran K. Özel Etkisi ,04 ,80    

 Benlik Saygısı -,26 -6,11***    

 Duygusal Yeme ,03 ,59    

 Kısıtlı Yeme ,14 2,63**    

 DıĢsal Yeme -,03 -,66 ,07 4-417 11,01 

*p<.05, **p<.01,***p<.001 
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Tablo 30: Spor Yapan, Spor Yapmayan ve Tüm Katılımcılar için Beden Doyumsuzluğu ve Bedene Yatırımın Yordayıcıları 

 Spor Yapan Katılımcılar Spor Yapmayan Katılımcılar Tüm Katılımcılar 

 

Beden Doyumsuzluğunun 

Yordayıcıları 

Kilo Memnuniyeti 

Boy Memnuniyeti 

Benlik Saygısı 

 

Kilo Verme/Zayıflama 

Amacıyla Laksatif Kullanma 

Benlik Saygısı 

Kilo Memnuniyeti 

Boy Memnuniyeti 

Spor Yapıp Yapmama  

Benlik Saygısı 

 

Bedene Yatırımın Yordayıcıları Beden Kitle Endeksi 

Medya Etkisi 

Benlik Saygısı 

Kısıtlı Yeme 

Medya Etkisi 

Benlik Saygısı 

Kilo alma/ĢiĢmanlama amacıyla 

rejim/diyet yapma 

Medya Etkisi 

Aile ve Akran Genel Etkisi 

Benlik Saygısı 

Kısıtlı Yeme 
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SONUÇ ve DEĞERLENDĠRMELER 

 

Bu çalıĢma beden imajının boyutları olan beden doyumsuzluğu ve bedene 

yatırımın, beden imajı ve iliĢkili faktörleri açıklamaya yönelik modellerden biri olan ―Üçlü 

Etki Modeli‖ kapsamında incelenmesi amacıyla yapılmıĢtır. ÇalıĢmada beden imajının 

boyutları olan beden doyumsuzluğu ve bedene yatırımın yanı sıra beden imajı ile iliĢkili 

olarak medya etkisi, aile ve akran doğrudan etkisi, aile ve akran dolaylı etkisi gibi 

sosyokültürel faktörler; yeme alıĢkanlıkları, benlik saygısı ve fiziksel egzersiz (spor) gibi 

kiĢisel faktörler ve sosyodemografik özellikler incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın bu bölümünde 

elde edilen bulgular ―Üçlü Etki Modeli‖ çerçevesinde ve ilgili literatür doğrultusunda 

tartıĢılacaktır.  

 

1. SPOR YAPAN VE YAPMAYAN KATILIMCILAR ARASINDAKĠ 

FARKLAR 

 Bu bölümde spor yapan ve yapmayan katılımcıların sosyodemografik özellikler ve 

araĢtırmanın değiĢkenleri açısından farklılaĢıp farklılaĢmadıklarını belirlemek amacıyla 

yapılan analiz sonuçlarına yer verilecektir. 

 

1.1. Sosyodemografik Özellikler 

Spor yapan ve yapmayan kız üniversite öğrencileri ile yapılan bu çalıĢmada, spor 

yapan ve yapmayan katılımcılar sosyodemografik özellikleri açısında karĢılaĢtırıldıklarında 

spor yapan (ORT= 20,88, S.S= 2,65) ve yapmayan (ORT= 21,23, S.S= 3,24) katılımcıların 

beden kitle endeksi ortalamalarının birbirine çok yakın olduğu ve beden kitle endeksleri 

arasında anlamlı fark olmadığı bulunmuĢtur. Literatürde bu çalıĢmanın zıddı bulgularda 

mevcuttur. Örneğin Bruin, Woertman, Bakker & Oudejans (2009: 632) çalıĢmalarında 

farklı bir sonuca ulaĢmıĢlardır. AraĢtırmacılar kilo ile iliĢkili spor yapan katılımcıların 

beden kitle endekslerinin, kilo ile iliĢkili olmayan sporlar yapan ya da hiç spor yapmayan 

katılımcılardan daha fazla olduğunu belirlemiĢlerdir. Ġki çalıĢmanın sonuçlarındaki 

farklılığın çalıĢmaların farklı örneklemlerle gerçekleĢtirilmiĢ olmasından 

kaynaklanabileceği düĢünülmüĢtür. Bruin, Woertman, Bakker & Oudejans (2009: 631)‘ın 
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çalıĢmasının örneklemi ergenlerden oluĢmaktadır. Ergenlik döneminde yaĢanan birçok 

fiziksel değiĢimden biri de kilo alımıdır (Levine & Smolak, 2002: 74). Bruin, Woertman, 

Bakker & Oudejans (2009: 631)‘ın çalıĢmasında yer alan ve beden kitle endeksi daha fazla 

olan ergen katılımcıların kilo ile iliĢkili spor yapmayı tercih ettikleri düĢünülebilir. Bu 

nedenle iki çalıĢmada spor yapan ve yapmayan katılımcıların beden kitle endeksleri 

açısından karĢılaĢtırılmaları arasındaki farklılığın, çalıĢmaların örneklem farklılığından 

kaynaklanabileceği düĢünülmüĢtür.  

Bu çalıĢmada spor yapan ve yapmayan katılımcılar arasında zayıflama/kilo verme 

amacıyla rejim/diyet yapma, ĢiĢmanlama/kilo alma amacıyla rejim/diyet yapma ve 

zayıflama/kilo verme amacıyla laksatif kullanma davranıĢları açısından farklılık olmadığı 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ancak spor yapan kiĢilerin bozuk yeme davranıĢları gösterdikleri ve 

iĢlevsel olmayan (kusma, laksatif kullanma vb.) kilo kontrol yöntemleri kullandıkları 

bilinmektedir (Torres-McGehee, Monsma, Gay, Minton & Mady-Foster, 2011: 432; Krane, 

Waldron, Michalenok & Stiles-Shipley, 2001: 20; Thompson & Digsby, 2004: 86).  Bruin, 

Woertman, Bakker & Oudejans (2009: 634) ise çalıĢmalarında kilo ile iliĢkili spor yapan 

katılımcıların kilo ile iliĢkili olmayan sporlar yapan ya da hiç spor yapmayan 

katılımcılardan daha fazla diyet yapma ve kusma davranıĢları gösterdiklerini 

belirlemiĢlerdir. Mevcut çalıĢma ile ilgili literatür bulguları arasında farklılık olmasının 

kullanılan ölçüm araçlarındaki farklılıklardan kaynaklanıyor olabileceği düĢünülebilir. Bu 

çalıĢmada diyet yapma zayıflama/kilo verme amacıyla rejim/diyet yapma, ĢiĢmanlama/kilo 

alma amacıyla rejim/diyet yapma ve zayıflama/kilo verme amacıyla laksatif kullanma 

davranıĢları 5‘li derecelendirme ile cevaplanan birer soru ile ölçülmüĢtür. Bu davranıĢları 

değerlendiren öz-bildirim ölçekleri kullanıldığında farklı sonuçlara ulaĢılabilir. 

Bu çalıĢmada medya etkisini değerlendirmek, medya etkisi ile ilgili daha fazla bilgi 

edinmek amacıyla katılımcıların televizyon izleme ve moda ile ilgili dergi okuma 

alıĢkanlıkları sorgulanmıĢtır. Sonuçlara göre spor yapmayan katılımcıların televizyon 

izlemeye spor yapan katılımcılardan daha fazla zaman ayırdıkları belirlenmiĢtir. Spor 

yapan katılımcıların günlük programlarında ilgilendikleri spor dalına da zaman ayırdıkları 

düĢünüldüğünde spor yapan katılımcıların televizyon izlemeye daha az vakit ayırmaları 

beklenen bir durumdur. ÇalıĢmada spor yapan katılımcıların spor yapmayan 

katılımcılardan daha fazla moda ile ilgili dergi okudukları sonucuna ulaĢılmıĢtır. Spor 

yapan katılımcıların sportif yaĢam çerçevesine sahip olan moda ile ilgili dergileri de 
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okumayı tercih edebilecekleri düĢünülebilir. Bu nedenle spor yapan katılımcıların spor 

yapmayan katılımcılardan daha fazla moda ile ilgili dergi okumaları beklenen bir 

durumdur.  

1.2. Beden Ġmajının Boyutları, Sosyokültürel Faktörler ve KiĢisel Faktörler 

 Bu araĢtırmada spor yapan ve yapmayan katılımcıların beden imajının boyutları 

olan beden doyumsuzluğu ve bedene yatırım, sosyokültürel faktörler olan aile ve akran 

kiĢiye özel etkisi, aile ve akran genel etkisi, medya etkisi ve diğer kiĢisel faktörler olan 

kısıtlı yeme, duygusal yeme, dıĢsal yeme, benlik saygısı düzeyleri açısından farklılaĢıp 

farklılaĢmadıklarını belirlemek amacıyla çok yönlü varyans analizleri yapılmıĢtır. 

 Analiz sonuçlarına göre; spor yapmayan katılımcıların spor yapan katılımcılardan 

daha fazla beden doyumsuzluğu yaĢadıkları belirlenmiĢtir. Mevcut çalıĢmanın bulguları, 

literatür bulguları ile örtüĢmektedir. Spor yapmanın beden imajı algısı üzerinde olumlu 

etkileri olabileceği bilinmektedir (Vocks, Hechler, Rohrig & Legenbauer, 2009: 722; 

Greenleaf, Boyer & Petrie, 2009: 723). KiĢilerin fiziksel egzersiz yapmaları ve sportif 

faaliyetlerde bulunmaları sonucunda; kendilerini fiziksel olarak daha yeterli (Greenleaf, 

Boyer & Petrie, 2009: 723), bedenlerini daha ince (Vocks, Hechler, Rohrig & Legenbauer, 

2009: 721) hissetmektedirler ve genel psikolojik iyilik hallerinde (Greenleaf, Boyer & 

Petrie, 2009: 723), olumlu duygulanımlarında artıĢ olmaktadır (Vocks, Hechler, Rohrig & 

Legenbauer, 2009: 721). Bu olumlu duygular da kiĢilerin beden görünüĢlerinden daha çok 

memnun olmalarına ve daha az beden doyumsuzluğu yaĢamalarına yol açıyor olabilir. 

 Mevcut çalıĢmada spor yapan ve yapmayan katılımcıların bedene yatırım düzeyleri 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Ancak spor yapan (ort=29,65, s.s.=15,73) ve 

yapmayan (ort=27,90, s.s.=14,24) katılımcıların bedene yatırım düzeylerinin ortalamaların 

bakıldığında spor yapan katılımcıların bedene yatırım ortalamalarının daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte spor yapan 

katılımcıların spor yapmayan katılımcılardan daha fazla bedene yatırım yaptıklarını 

düĢündürmektedir. Ayrıca spor yapan ve yapmayan katılımcıların beden doyumsuzluğu 

düzeylerinde fark bulunurken bedene yatırım düzeylerinde fark bulunmaması; kiĢilerin 

beden doyumsuzluğu ve bedene yatırım yaĢamalarında farklı mekanizmaların rol 

oynayabileceğini düĢündürmektedir. Bilindiği kadarıyla spor yapan ve yapamayan kiĢileri 
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bedene yatırım düzeyleri açısından karĢılaĢtıran bir çalıĢma bulunmamaktadır. Bu nedenle 

literatürde karĢılaĢtırma yapılamamıĢtır.  

 Mevcut çalıĢmada spor yapan katılımcıların medyadan ve aile ve akran genel 

etkisinden spor yapmayan katılımcılardan daha fazla etkilendikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Bu sonuç doğrultusunda spor yapan katılımcıların medyada yer alan bedenle ilgili bilgi ve 

mesajlara spor yapmayan katılımcılardan daha fazla dikkat ettikleri düĢünülebilir. 

Medyada güzel/fit bir bedene sahip olmak için spora yapılan vurgu (Davis, 2002: 223) da 

dikkate alındığında spor yapan katılımcıların bu mesajlara spor yapmayan katılımcılardan 

daha hassas olmaları beklenen bir durumdur. Spor yapan kiĢilerin bedene yatırım 

düzeylerinin daha yüksek olduğu bilgisi ile birlikte yorumlandığında, spor yapan 

katılımcıların aile ve akran genel etkisini daha fazla hissetmeleri beklenen bir durumdur. 

Spor yapan katılımcıların, çevrelerinde kilo kaybetme amacıyla rejim/diyet yapma gibi 

davranıĢlarda ve kilo kaybetme ile ilgili konuĢmalarda bulunan daha fazla arkadaĢ veya 

aile üyesinin bulunduğu düĢünülebilir. Ya da spor yapan katılımcıların çevrelerinde 

bulunan arkadaĢ veya aile üyelerinin kilo kaybetme amacıyla rejim/diyet yapma gibi 

davranıĢlarına ve kilo kaybetme ile ilgili konuĢmalarına spor yapmayan katılımcılardan 

daha fazla dikkat ettikleri düĢünülebilir. Bilindiği kadarıyla spor yapan ve yapamayan 

kiĢileri sosyokültürel faktörler olan aile ve akran kiĢiye özel etkisi, aile ve akran genel 

etkisi, medya etkisi açısından karĢılaĢtıran bir çalıĢma bulunmamaktadır. Bu nedenle 

literatürde karĢılaĢtırma yapılamamıĢtır.  

 Bu çalıĢmada katılımcıların yeme alıĢkanlıkları da karĢılaĢtırılmıĢtır. Spor yapan 

katılımcılar ile spor yapmayan katılımcıların duygusal yeme ve dıĢsal yeme davranıĢları 

açısından farklılaĢmadıkları belirlenmiĢtir. Mevcut çalıĢmada spor yapan katılımcıların 

spor yapmayan katılımcılardan daha fazla kısıtlı yeme davranıĢı gösterdikleri sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Bu bulgu ilgili literatür bulguları ile benzerlik göstermektedir (Davis, 2002: 

220; Torres-McGehee, Monsma, Gay, Minton & Mady-Foster, 2011: 432; Thompson & 

Digsby, 2004: 86). Krane, Waldron, Michalenok & Stiles-Shipley (2001: 21) 

çalıĢmalarında,  spor yapan katılımcıların kısıtlı yeme davranıĢı gösterdiklerinde kendilik 

algılarında olumlu bir artıĢ olduğunu, kısıtlı yeme davranıĢı göstermediklerinde ise 

kendilerini egzersiz ile cezalandırdıklarını belirlemiĢlerdir. Spor yapan katılımcılar spor 

yapmayan katılımcılar kadar beden doyumsuzluğu yaĢamamakla birlikte, ideal kadın 

bedenine ulaĢabilmek amacıyla daha fazla kısıtlı yeme davranıĢında bulunmaktadırlar. 
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 Mevcut çalıĢmada spor yapan ve yapmayan katılımcıların benlik saygısı düzeyleri 

arasında bir farklılık olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu bulgu ilgili literatür bulguları ile 

benzerlik göstermemektedir. Literatürde fiziksel egzersiz ve spor yapmanın kiĢiler 

üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirten araĢtırmalar bulunmaktadır (Greenleaf, Boyer & 

Petrie, 2009: 723; Vocks, Hechler, Rohrig & Legenbauer, 2009: 721). Greenleaf, Boyer & 

Petrie (2009) çalıĢmalarında fiziksel egzersiz yapan ve kendilerini fiziksel olarak yeterli 

gören katılımcıların yüksek benlik saygısı seviyelerine sahip olduklarını belirlemiĢlerdir. 

Bu çalıĢmada yer alan ve spor yapan katılımcıların sportif faaliyetlerinin, kendilerini 

yeterli algılamaları üzerinde bir etkisi olmadığı ve bu nedenle spor yapmayan katılımcılarla 

aralarında benlik saygısı açısından farklılık olmadığı düĢünülebilir. Bruin, Woertman, 

Bakker & Oudejans (2009: 634) ise çalıĢmalarında kilo ile iliĢkili spor yapan katılımcıların 

kilo ile iliĢkili olmayan sporlar yapan ya da hiç spor yapmayan katılımcılardan daha düĢük 

benlik saygısı düzeylerine sahip olduklarını rapor etmiĢlerdir. Bu çalıĢmada yer alan ve 

spor yapan katılımcıların kilo ile iliĢkili bir motivasyonla spor yapmadıkları bu nedenle 

spor yapmayan katılımcılarla aralarında benlik saygısı açısından farklılık olmadığı 

düĢünülebilir. 

 

2. BEDEN ĠMAJI, SOSYOKÜLTÜREL FAKTÖRLER, KĠġĠSEL FAKTÖRLER 

 

2.1. Beden Doyumsuzluğunun Yordayıcıları 

Spor yapan ve yapmayan kız üniversite öğrencilerinde beden imajının boyutlarını 

yordayan faktörleri belirlemek amacıyla yapılan bu çalıĢmada; spor yapan katılımcılarda 

kilo memnuniyetsizliğinin, boy memnuniyetsizliğinin ve benlik saygısının beden 

doyumsuzluğunu yordadığı bulunmuĢtur. Spor yapmayan katılımcılarda ise kilo 

verme/zayıflama amacıyla laksatif kullanma ve benlik saygısının beden doyumsuzluğunu 

yordadığı bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar için beden imajının boyutları olan beden 

doyumsuzluğunu yordayan faktörleri belirlemek amacıyla yapılan analizler sonucunda ise 

kilo memnuniyetsizliğinin, boy memnuniyetsizliğinin, katılımcıların fiziksel egzersiz 

durumlarının ve benlik saygısının beden doyumsuzluğunu yordadığı belirlenmiĢtir. 

BiliĢsel – DavranıĢçı Model‘e göre beden imajı duyguları ve telafi edici davranıĢlar 

beden doyumsuzluğuna katkı sağlamaktadır. Bu çalıĢma sonucunda da beden imajı 
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duyguları olarak ele alınabilecek olan kilo memnuniyetsizliği ve boy 

memnuniyetsizliğindeki artıĢın spor yapan katılımcılarda ve tüm katılımcılarda beden 

doyumsuzluğundaki artıĢ ile iliĢkili olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Spor yapmayan 

katılımcılarda ise telafi edici bir davranıĢ olan kilo verme/zayıflama amacıyla laksatif 

kullanmadaki artıĢın beden doyumsuzluğundaki artıĢ ile iliĢkili olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır.  

 Spor yapan katılımcılar, spor yapmayan katılımcılar ve tüm katılımcılar için benlik 

saygısındaki azalma beden doyumsuzluğundaki artıĢ ile iliĢkili bulunmuĢtur. Bu bulgu 

BiliĢsel – DavranıĢçı Model tarafından desteklenen bir sonuçtur. BiliĢsel – DavranıĢçı 

Model‘e göre benlik saygısı gibi kiĢisel özellikler beden doyumsuzluğunu etkilemektedir. 

Sands (2000: 405 – 406) da çalıĢmasında benzer bir sonuca ulaĢmıĢtır. AraĢtırmacı kız 

çocuklarında benlik saygısının beden doyumsuzluğunun bir yordayıcısı olduğunu 

belirlemiĢtir. Buna göre benlik saygısı daha az olan katılımcılar daha çok beden 

doyumsuzluğu yaĢamaktadırlar. Mevcut çalıĢmada elde edilen benlik saygısındaki azalma 

ile beden doyumsuzluğundaki artıĢ arasında iliĢki olduğu bulgusu Üçlü Etki Modeli 

tarafından da desteklenmektedir. Üçlü Etki Model‘inde beden doyumsuzluğu ile benlik 

saygısı arasında bir iliĢki olduğunu belirten çalıĢmalar bulunmaktadır (Keery, van der Berg 

& Thompson, 2004: 248 – 249; van der Berg, Thompson, Obremski-Brandon & Coovert, 

2002: 1007 – 1020; Yamamiya, Shroff & Thompson, 2008: 88 – 91; Rodgers, Chabrol & 

Paxton, 2011: 208 – 215). 

 Mevcut araĢtırmanın sonuçları Üçlü Etki Modeli‘i kapsamında değerlendirilecek 

olursa; spor yapan ve yapmayan katılımcılarda medya etkisi, aile ve akran genel etkisi, aile 

ve akran kiĢiye özel etkisi sosyokültürel faktörlerinden herhangi birisinin beden 

doyumsuzluğunun yordayıcısı olarak bulunmamıĢ olması dikkat çekici bir sonuçtur. 

Literatür bulguları incelendiğinde, medya etkisi, aile etkisi ve akran etkisi sosyokültürel 

faktörleri ile beden doyumsuzluğu arasında iliĢki olduğunu belirleyen çalıĢmalar 

bulunduğu görülmektedir (Yamamiya, Shroff & Thompson, 2008: 90; Keery, van den Berg 

& Thompson, 2004: 248; Rodgers, Chabrol & Paxton, 2011: 212). ÇalıĢma sonucunda elde 

edilen bu bulgu; bu çalıĢmada yer alan katılımcıların beden doyumsuzluğuna sosyokültürel 

ve kiĢisel faktörlerin katkıda bulunmadığının göstergesi olarak yorumlanabilir. Üçlü Etki 

Model‘inde vurgu yapılmayan kilo memnuniyetsizliğinin, boy memnuniyetsizliğinin ve 

kilo verme/zayıflama amacıyla laksatif kullanmanın beden doyumsuzluğunun yordayıcısı 
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olarak bulunmasından; bu çalıĢmanın katılımcıları için kilo ve boylarına iliĢkin öznel 

olumsuz algılarının ve kilo ile ilgili telafi edici davranıĢlarının beden doyumsuzlukları 

üzerindeki etkisinin sosyokültürel faktörlerin etkisinden daha anlamlı olduğu sonucu 

çıkarılabilir.  

2.2.  Bedene Yatırımın Yordayıcıları  

ÇalıĢmada spor yapan katılımcılarda medya etkisi, kısıtlı yeme, beden kitle endeksi 

ve benlik saygısının bedene yatırımı yordadığı bulunmuĢtur. Sosyokültürel faktörlerden 

medya etkisindeki artıĢ, kiĢisel faktörlerden kısıtlı yemedeki artıĢ, beden kitle endeksindeki 

azalma ile benlik saygısındaki azalma bedene yatırımdaki artıĢ ile iliĢkilidir. 

Mevcut çalıĢmada, spor yapmayan katılımcılarda, medya etkisi ve aile ve akran 

genel etkisi ile benlik saygısının ise bedene yatırımı yordadığı bulunmuĢtur. Sosyokültürel 

faktörlerden medya etkisindeki artıĢ, aile ve akran genel etkisindeki artıĢ ve kiĢisel 

faktörlerden benlik saygısındaki azalma bedene yatırımdaki artıĢ ile iliĢkilidir. 

ÇalıĢmada tüm katılımcılar için kilo alma/ĢiĢmanlama amacıyla rejim/diyet 

yapmanın, aile ve akran genel etkisinin, medya etkisinin, kısıtlı yemenin ve benlik 

saygısının ise bedene yatırımı yordadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Kilo alma/ĢiĢmanlama 

amacıyla rejim/diyet yapma telafi edici davranıĢındaki artıĢ, sosyokültürel faktörlerden 

medya etkisindeki artıĢ, aile ve akran genel etkisindeki artıĢ ve kiĢisel faktörlerden kısıtlı 

yemedeki artıĢ ile benlik saygısındaki azalma bedene yatırımdaki artıĢ ile iliĢkili 

bulunmuĢtur.  

Mevcut çalıĢmanın kendisine temel olarak aldığı BiliĢsel – DavranıĢçı Model‘e 

göre; medya etkisi, aile etkisi, akran etkisi gibi sosyokültürel faktörler; kısıtlı yeme, beden 

kitle endeksi, benlik saygısı gibi kiĢisel faktörle ve diyet yapma gibi telafi edici davranıĢlar 

bedene yatırım ile iliĢkilidir. ÇalıĢmanın sonuçları BiliĢsel – DavranıĢçı Model‘e göre 

değerlendirildiğinde çalıĢma bulgularının bu literatür bilgilerini destekler nitelikte olduğu 

görülmektedir.  

 Mevcut çalıĢmanın sonuçları, Üçlü Etki Modeli‘ne göre değerlendirildiğinde spor 

yapan katılımcılarda medya etkisi ve kısıtlı yemedeki artıĢın; spor yapmayan katılımcılarda 

ise medya etkisi ve aile ve akran genel etkisindeki artıĢın bedene yatırımındaki artıĢ ile 

iliĢkili olması sonucunun Üçlü Etki Model‘i ile tutarlı olduğu görülmektedir. Her ne kadar 

Üçlü Etki Model‘inde sosyokültürel faktörler ve bozuk yeme davranıĢları gibi kiĢisel 
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faktörlerin beden doyumsuzluğu ile iliĢkisi açıklansa da; bedene yatırımın da beden 

doyumsuzluğu gibi beden imajının boyutlarından biri olması ve bedene yatırım ile beden 

doyumsuzluğu arasında da bir iliĢki bulunması (Sinton & Birch, 2006: 165 – 175; 

Hargreaves & Tiggemann, 2003b: 367 – 373) sebebiyle bu sonuç beklenen bir sonuçtur. 

Tüm katılımcıların bedene yatırım düzeylerini yordamak amacıyla yapılmıĢ olan analiz 

sonuçları Üçlü Etki Model‘i çerçevesinde değerlendirildiğinde; sosyokültürel faktörlerden 

olan medya etkisi ve aile ve akran genel etkisindeki artıĢ, kiĢisel faktörlerden olan kısıtlı 

yemedeki artıĢ ve kilo alma/ĢiĢmanlama amacıyla rejim/diyet yapmadaki artıĢın bedene 

yatırımındaki artıĢ ile iliĢkili olması Üçlü Etki Model‘i ile tutarlı olan bir sonuçtur. 

Katılımcıların fiziksel egzersiz durumlarının yani spor yapıp yapmamalarının ise bedene 

yatırım ile iliĢkili bulunmaması dikkat çekicidir. Bu sonuç katılımcıların fiziksel egzersiz 

durumlarından bağımsız olarak bedene yatırım yaĢadıklarının göstergesi olarak 

yorumlanabilir. 

Spor yapan, spor yapmayan ve tüm katılımcılar için gerçekleĢtirilen analiz 

sonuçlarının hepsinde medya etkisindeki artıĢ bedene yatırımdaki artıĢ ile iliĢkili 

bulunmuĢtur. Literatürde bu bulguyu destekleyen çalıĢmalar bulunmaktadır. Sinton & 

Birch (2006: 169) ergenlik dönemindeki kız çocuklarında medya etkisinin bedene 

yatırımın yordayıcısı olduğunu belirlemiĢlerdir. Buna göre medya etkisini daha fazla 

hisseden kız çocuklarının bedene yatırım seviyeleri daha yüksek olmaktadır. Möschk 

(2008: 39) araĢtırmasında benzer bir sonuca ulaĢarak zayıf ideal kadın bedenine sahip 

videolara maruz kalan katılımcıların, bu tarz videolara maruz kalmayan diğer 

katılımcılardan daha yüksek bedene yatırım seviyelerine sahip olduklarını belirtmiĢtir.  

Spor yapan, spor yapmayan ve tüm katılımcılar için gerçekleĢtirilen analiz 

sonuçlarının hepsinde benlik saygısındaki azalma bedene yatırımdaki artıĢ ile iliĢkili 

bulunmuĢtur. Bilindiği kadarıyla benlik saygısı ile bedene yatırım arasındaki iliĢkiyi 

inceleyen bir çalıĢma bulunmamaktadır. Ancak benlik saygısı ile beden doyumsuzluğu 

arasında iliĢki olduğunu belirten çalıĢmalar bulunmaktadır (van der Berg, Thompson, 

Obremski-Brandon & Coovert, 2002: 1007 – 1020; Yamamiya, Shroff & Thompson, 2008: 

88 – 91; Rodgers, Chabrol & Paxton, 2011: 208 – 215). Bedene yatırımın, beden 

doyumsuzluğu gibi beden imajının bir boyutu olduğu bilgisi dikkate alındığında, mevcut 

çalıĢmada elde edilen bu bulgunun literatür bilgileri ile paralellik gösterdiği 

düĢünülmektedir.  



123 

 

3. ARAġTIRMANIN HĠPOTEZLERĠ 

Bu bölümde araĢtırmanın hipotezlerinin desteklenen ve desteklenmeyen yönleri 

aktarılacaktır. 

Hipotez 1. Spor yapıp yapmamanın beden imajı boyutları ile iliĢkili olması, spor 

yapmayan katılımcıların daha fazla beden doyumsuzluğu ve bedene yatırım rapor etmeleri 

beklenmektedir. 

Bu hipotez kısmi olarak desteklenmiĢtir. Spor yapmayan katılımcıların beden 

doyumsuzluğu düzeylerinin spor yapan katılımcılardan daha fazla olduğu ve aradaki farkın 

anlamlı olduğu belirlenmiĢtir. 

Hipotez 2. Spor yapıp yapmamanın sosyokültürel faktörler ile iliĢkili olması 

beklenmektedir. Spor yapmayan katılımcıların daha fazla medya etkisi, aile ve akran genel 

etkisi, aile ve akran kiĢiye özel etkisi rapor etmeleri beklenmektedir.  

Bu hipotez desteklenmemiĢtir. Beklenenin aksi yönde spor yapan katılımcıların 

medya etkisi ve aile ve akran genel etkisi düzeylerinin spor yapmayan katılımcılardan daha 

fazla olduğu ve aradaki farkın anlamlı olduğu belirlenmiĢtir.  

Hipotez 3. Spor yapıp yapmamanın diğer kiĢisel faktörler ile iliĢkili olması 

beklenmektedir. Spor yapmayan katılımcıların daha fazla duygusal yeme, dıĢsal yeme ve 

kısıtlı yeme davranıĢı ve daha düĢük benlik saygısı rapor etmeleri beklenmektedir. 

Bu hipotez desteklenmemiĢtir. Beklenenin aksi yönde spor yapan katılımcıların 

kısıtlı yeme düzeylerinin spor yapmayan katılımcılardan daha fazla olduğu ve aradaki 

farkın anlamlı olduğu belirlenmiĢtir.  

  Hipotez 4. Beden kitle endeksinin beden doyumsuzluğu ve bedene yatırım ile 

iliĢkili olması, beden kitle endeksi daha fazla olan katılımcıların daha fazla beden 

doyumsuzluğu ve bedene yatırım rapor etmeleri beklenmektedir. 

  Bu hipotez kısmen desteklenmiĢtir. Beden kitle endeksinin beden doyumsuzluğu ile 

iliĢkili olduğu, beden kitle endeksi daha fazla olan katılımcıların daha fazla beden 

doyumsuzluğu rapor ettikleri belirlenmiĢtir. 

 Hipotez 5. Sosyokültürel faktörlerdeki ve kiĢisel faktörlerdeki artıĢın beden 

doyumsuzluğundaki artıĢ ile iliĢkili olması beklenmektedir. Sosyokültürel faktörlerdeki ve 
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kiĢisel faktörlerden yeme alıĢkanlıklarındaki artıĢın, kiĢisel faktörlerden benlik 

saygısındaki düĢüĢün beden doyumsuzluğundaki artıĢ ile iliĢkili olması beklenmektedir. 

 Bu hipotez kısmen desteklenmektedir. Beden doyumsuzluğundaki artıĢın hem spor 

yapan hem de spor yapmayan katılımcılarda hem de tüm katılımcılarda benlik saygısındaki 

azalma ile iliĢkili olduğu belirlenmiĢtir. 

 Hipotez 6. Bedene yatırımdaki artıĢın, sosyokültürel faktörler ve kiĢisel faktörler 

ile iliĢkili olması beklenmektedir. Sosyokültürel faktörlerdeki ve kiĢisel faktörlerden yeme 

alıĢkanlıklarındaki artıĢın, kiĢisel faktörlerden benlik saygısındaki düĢüĢün bedene 

yatırımdaki artıĢ ile iliĢkili olması beklenmektedir. 

 Bu hipotez kısmen desteklenmiĢtir. Spor yapan katılımcılarda kısıtlı yemedeki 

artıĢın; spor yapmayan katılımcılarda aile ve akran genel etkisindeki artıĢın; tüm 

katılımcılarda ise aile ve akran genel etkisindeki artıĢın ve kısıtlı yemedeki artıĢın bedene 

yatırımdaki artıĢ ile iliĢkili olduğu belirlenmiĢtir. Ayrıca hem spor yapan hem yapmayan 

katılımcılarda hem de tüm katılımcılarda medya etkisindeki artıĢ ile benlik saygısındaki 

azalmanın bedene yatırımdaki artıĢ ile iliĢkili olduğu belirlenmiĢtir.  

 

4. ÇALIġMANIN SINIRLILIKLARI 

AraĢtırmanın sınırlılıklarından ilki örneklem özelliklerinden kaynaklanmaktadır. 

AraĢtırma Bursa‘da yaĢayan ve üniversite öğrencisi olan kızlardan bulabildiğini örnekleme 

yoluyla toplanmıĢtır. Bu katılımcıların Türkiye‘deki tüm kız üniversite öğrencilerini temsil 

ettiğini varsaymak doğru olmayacaktır. Ayrıca örnekleme dair araĢtırmanın 

sınırlılıklarından birisi, örneklemin sadece üniversite öğrencilerinden oluĢmasıdır. 

AraĢtırma örneklemi üniversite öğrencilerinden oluĢmakta olduğu için oldukça sınırlı yaĢ, 

gelir ve eğitim düzeyi aralığını temsil etmektedir. Bu nedenle araĢtırma bulgularının farklı 

yaĢ, gelir ve eğitim düzeyindeki kız çocuklarına ve kadınlara genellenebilirliği sınırlı 

olmaktadır.  

Örneklem ile ilgili diğer bir sınırlılık da örneklemin sadece kız üniversite 

öğrencilerinden oluĢmasıdır. Beden imajı sorunlarının kız çocukları ve kadınlarda olduğu 

kadar erkeklerde de görüldüğü bilinmektedir (Lavender & Anderson, 2009: 000 – 000; 

Williamson & Hartley, 1998: 160 – 170). AraĢtırma örnekleminin sadece kız üniversite 
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öğrencilerinden oluĢması araĢtırmanın, erkeklerin yaĢadığı beden imajı sorunlarına dair 

herhangi bir bilgi sunmasını mümkün kılmamaktadır.  

Bu çalıĢmada var olan bir diğer sınırlılık ise; katılımcılara uygulanan ölçeklerin öz 

bildirime dayalı olmasıdır. Bu nedenler araĢtırma sonuçlarının yorumlanmasında öz 

bildirimden kaynaklanan yanlılıkların göz ardı edilmemesi gerekmektedir. 

AraĢtırmanın bir diğer sınırlılığı da çalıĢmanın kesitsel bir çalıĢma olmasıdır. 

AraĢtırmanın kesitsel bir çalıĢma olması nedeniyle, bu çalıĢmada yer alan katılımcıların 

beden imajı sorunlarını ne kadar zamandır yaĢadıklarının bilinmesi mümkün 

olmamaktadır. Yapılacak olan boylamsal çalıĢmalarla beden imajı sorunlarının 

baĢlangıcında rol oynayan etkenler ve beden imajı sorunlarının geliĢmesinde rol oynayan 

etkenler ile ilgili tekrarlayan ölçümlerin alınmasının faydalı olacağı düĢünülmektedir. 

Ayrıca araĢtırmanın korelasyonel bir çalıĢma olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 

değiĢkenler arasındaki iliĢkiler ile ilgili nedensel çıkarımlarda bulunmaktan kaçınılmalıdır. 

Deneysel modele sahip çalıĢmalar yapılarak beden imajı ile iliĢkili değiĢkenler ile ilgili 

nedensellik çıkarımlarında bulunulabilecektir.  

AraĢtırmada beden imajının boyutları olan beden doyumsuzluğu ve bedene 

yatırımın, kilo ve beden Ģekli ile iliĢkili olan medya etkisi, aile ve akran genel etkisi, aile 

ve akran kiĢiye özel etkisi değiĢkenleri ile olan iliĢkisi incelenmiĢtir. Cash (2004: 2) beden 

imajı ile ilgili çalıĢmaların sadece beden Ģekli ve kilo ile iliĢkili olarak ele alındığı kısır 

bakıĢ açısının bırakılması gerektiğine ve beden imajının farklı fiziksel hastalıklar, 

yaralanmalar ile de çalıĢması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Bu nedenle araĢtırma 

değiĢkenlerinin beden Ģekli ve kilo ile iliĢkili değiĢkenleri ele alıyor olması araĢtırmanın 

bir diğer sınırlılığı olarak düĢünülebilir.  

AraĢtırmada fiziksel egzersizin beden imajı sorunları üzerindeki etkisini 

inceleyebilmek amacıyla spor yapan ve yapmayan katılımcılara yer verilmiĢtir. Ancak spor 

yapmanın beden imajı algıları üzerindeki etkisinde spor yapma motivasyonunun da rol 

oynadığı bilinmektedir. Kilo verme ya da bedenini istediği Ģekle sokma amaçlı olarak spor 

yapan bireylerin beden imajı sorunları yaĢama ihtimalleri daha fazla olmaktadır. Bu 

nedenle fiziksel egzersiz yapmanın etkilerine yer verilmiĢ olmakla birlikte spor yapma 

motivasyonunun araĢtırmaya dahil edilmemesi çalıĢmanın sınırlılıklarından biri olarak 

sayılabilir.  
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5. KLĠNĠK GÖSTERGELER  

AraĢtırmanın bulguları bir bütün olarak değerlendirildiğinde; kız üniversite 

öğrencilerinde beden doyumsuzluğu ve bedene yatırımı yordayan belli baĢlı faktörler 

belirlenmiĢtir. AraĢtırmada yer alan değiĢkenler arasında elde edilen bu iliĢkiler sonucunda 

bazı klinik göstergeler belirlenmiĢtir.  

AraĢtırmadan elde edilen bulgular ıĢığında; spor yapan üniversite öğrencilerinde 

kilo memnuniyetsizliği arttıkça beden doyumsuzluğu yaĢama ihtimalleri artmaktadır. 

Ayrıca spor yapan üniversite öğrencilerinin boy memnuniyetsizliği arttıkça beden 

doyumsuzluğu yaĢama ihtimalleri artmaktadır. Aynı zamanda spor yapan üniversite 

öğrencilerinin benlik saygısı azaldıkça bireylerin beden doyumsuzluğu yaĢama ihtimalleri 

artmaktadır. Bu nedenle beden doyumsuzluğu yaĢayan kiĢilere destek sağlanırken benlik 

saygısını arttırmaya önem verilmesi, kilo memnuniyetsizliği ve boy memnuniyetsizliği 

yaĢamalarına sebep olan kaynakların üzerinde durulması gerektiği düĢünülmektedir.  

Spor yapan üniversite öğrencilerinde medya etkisi arttıkça bedene yatırım yaĢama 

ihtimali artmaktadır. Benzer bir Ģekilde kısıtlı yeme davranıĢı artıkça bedene yatırım 

yaĢama ihtimali artmaktadır. Aynı zamanda spor yapan üniversite öğrencilerinin beden 

kitle endeksleri azaldıkça bedene yatırım yaĢama ihtimalleri artmaktadır. Bununla birlikte 

spor yapan üniversite öğrencilerinde benlik saygısı azaldıkça bedene yatırım yaĢama 

ihtimali artmaktadır. Bu bilgiler ıĢığında kiĢilerin bedene yatırım yaĢamalarını engellemek 

için; medyada yer alan zayıf ideal kadın bedenlerine daha eleĢtirel bir bakıĢ açısıyla 

bakılabilmesinin sağlanması, kilo kontrol amacı ile sağılıksız ve bozuk yeme 

davranıĢlarına baĢvurulmasının zararları ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması, kiĢilerin 

sağlıklı bir beden kitle endeksine sahip olmaları ve benlik saygılarını arttıracak 

faaliyetlerde bulunmaları gerekmektedir.  

Spor yapmayan üniversite öğrencilerinde ise kilo verme/zayıflama amacıyla laksatif 

kullanma artıkça beden doyumsuzluğu yaĢama ihtimalleri artmaktadır. Aynı zamanda spor 

yapmayan üniversite öğrencilerinin benlik saygısı azaldıkça beden doyumsuzluğu yaĢama 

ihtimalleri artmaktadır. Bu bilgiler bireylerin kilo kontrol amacıyla iĢlevsel olmayan 

yöntemlerin zararları hakkında bilgilenmelerine önem verilmesi gerektiğini 

vurgulamaktadır.  
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Spor yapmayan üniversite öğrencilerinde medya etkisi arttıkça bedene yatırım 

yaĢama ihtimali artmaktadır. Aynı zamanda aile ve akran genel etkisi arttıkça bedene 

yatırım yaĢanması ihtimali de artmaktadır. Spor yapmayan üniversite öğrencilerinde benlik 

saygısı azaldıkça ise bedene yatırım yaĢanması ihtimali artmaktadır. Bu nedenle 

sosyokültürel faktörler tarafından aktarılan beden, kilo ve görünüĢ ile ilgili mesajların nasıl 

yorumlanacağı ile ilgili bireylerin farkındalık kazanması önem kazanmaktadır.  

Tüm katılımcılar için beden doyumsuzluğu ve bedene yatırımın yordayıcıları olarak 

belirlenen faktörler gözden geçirildiğinde; kilo memnuniyetsizliği arttıkça bireylerin beden 

doyumsuzluğu yaĢama ihtimalleri artmaktadır. Benzer bir Ģekilde bireylerin boy 

memnuniyetsizliği arttıkça beden doyumsuzluğu yaĢama ihtimalleri artmaktadır. Aynı 

zamanda bireylerin benlik saygısı azaldıkça beden doyumsuzluğu yaĢama ihtimalleri 

artmaktadır. Bu durum; kiĢilerin, kendileri için, sahip oldukları kilo ve boy özelliklerinden 

çok farklı kilo ve boy idealleri belirlemelerinin beden doyumsuzluğu üzerindeki önemini 

göstermektedir. Ayrıca katılımcıların fiziksel egzersiz ya da spor yapıp yapmama 

durumları da beden doyumsuzluğu üzerinde etkili olmaktadır. Bu bilgi beden 

doyumsuzluğuna karĢı koruyucu bir faktör olarak fiziksel egzersiz ya da spor yapmanın 

önemini gözler önüne sermektedir.  

Tüm katılımcılarda, kilo alma/ĢiĢmanlama amacıyla rejim/diyet yapma, kısıtlı 

yeme, aile ve akran genel etkisi ile medya etkisi arttıkça ve benlik saygısı azaldıkça 

bireylerin bedene yatırım yaĢama ihtimalleri artmaktadır. Sosyokültürel faktörlerin 

etkilerinin sadece beden doyumsuzluğu ile sınırlı olmadığını gösteren bu bulgular, kültürün 

beden imajı ile ilgili mesajları aktarmadaki gücünü ortaya koymaktadır. Ayrıca bu bilgiler;  

kiĢilerin bozuk yeme davranıĢları göstermelerinin engellenmesi yani kiĢilerin bozuk yeme 

davranıĢlarının fiziksel ve psikolojik etkilerine karĢı bilgilenmelerinin önemli olduğunu 

düĢündürmektedir. Benlik saygısının spor yapan ve yapmayan katılımcılarda ve tüm 

katılımcılarda hem beden doyumsuzluğunun hem de bedene yatırımın yordayıcı 

faktörlerinden birisi olarak belirlenmesi dikkat çekicidir. Bu bulgu benlik saygısının beden 

imajı sorunlarında ne kadar önemli bir rol oynadığını göstermektedir.  
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6. GELECEKTE YAPILACAK ÇALIġMALAR ĠÇĠN ÖNERĠLER 

Beden imajını ele alan çalıĢmaların daha çok kız çocukları ve kadınlar üzerinde 

yoğunlaĢtığı görülmektedir. Ancak araĢtırmalar beden imajı sorunlarının sadece kadınlara 

ve kız çocuklarına özgü olmadığını göstermektedir. Gelecekte yapılacak çalıĢmalarda, 

erkek örneklem gruplarının ya da hem kadın hem de erkek katılımcılarından oluĢan 

örneklem gruplarının yer almasıyla beden imajı sorunlarının oluĢması ve geliĢmesinde rol 

oynayan faktörlere ıĢık tutulacağı düĢünülmektedir. 

Beden imajı ile ilgili yürütülen araĢtırmaların birçoğunun kesitsel ve korelasyonel 

çalıĢmalar olduğu dikkat çekmektedir. Beden imajı sorunlarının oluĢmasında ve 

geliĢmesinde rol oynayan faktörlere iliĢkin nedensel iliĢkilerin belirlenebilmesi amacıyla 

boylamsal ve deneysel çalıĢmalara ihtiyaç duyulduğu düĢünülmektedir.  

Beden imajı sorunları yaĢayan bireylerin yeme bozuklukları, depresyon gibi 

sorunlar yaĢama ihtimalleri sağlıklı gruba göre daha yüksektir. Farklı klinik tanı grupları 

dahil edilerek gerçekleĢtirilecek olan çalıĢmalarla beden imajı sorunlarının çeĢitli 

hastalıklarla iliĢkisine dair daha geniĢ bilgiler kazanılmasının sağlanacağı yorumu 

yapılabilir.  

Mevcut çalıĢmada beden doyumsuzluğu ve bedene yatırım ile iliĢkili olarak aile ve 

akran kiĢiye özel etkisi ve aile ve akran genel etkisi ele alınmıĢtır. Ancak bu değiĢkenleri 

değerlendirmek amacıyla alınan ölçümler bireylerin akranlarının ve aile üyelerinin gerçek 

etki seviyelerini değil; kiĢilerin bu etkilere yönelik algılarını ölçmektedir. Bu durum 

bireylerin aile ve akran etkilerine yönelik algılarının mı yoksa aile ve akranların gerçek 

etki düzeylerinin mi beden imajı üzerinde daha etkili olduğu sorusunu akla getirmektedir. 

Gelecekte yapılacak olan çalıĢmalarda bireylerin aile ve akran etkilerine yönelik algılarının 

yanı sıra aile ve akranların gerçek etki düzeylerinin de ölçülmesiyle; gerçek etki 

düzeylerinin mi yoksa bu etkilere yönelik algıların mı beden imajı üzerinde daha etkili 

olduğu sorusuna ıĢık tutabilir. 

Beden imajı sorunları ile iliĢkili olduğu düĢünülen sosyokültürel faktörlerin, farklı 

yollar aracılığı ile bireyler üzerinde etkili oldukları düĢünülebilir. Gelecekte yapılacak 

çalıĢmalarda; sosyokültürel faktörlerin bireyler üzerinde hangi yollar aracılığı ile etkili 

oldukları sorularına cevap verilebilmesi amacıyla içselleĢtirme, sosyal karĢılaĢtırma gibi 
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süreçlere de yer verilmesi, sosyokültürel faktörlerin bireyler üzerindeki etki süreçlerinin 

daha iyi anlaĢılmasını sağlayacaktır.  

Beden imajı algısının genel olarak değiĢmez bir kavram olduğu düĢünülmekle 

birlikte durumsal koĢullar beden imajı algısı üzerinde değiĢikliklere sebep 

olabilmektedirler. Bu nedenle gelecekte yapılacak çalıĢmalarda durumsal koĢulların beden 

imajı üzerindeki etkilerinin de incelenmesinin beden imajı sorunlarına olan güncel 

yaklaĢımı geniĢleteceği düĢünülmektedir.  
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EKLER 

EK. 1. VERĠ TOPLAMA ARAÇLARI 

 

SOSYODEMOGRAFĠK BĠLGĠ FORMU (PĠLOT ÇALIġMA) 

1) YaĢınız:____      

2)    Gelir Düzeyiniz:    __ 0 – 599 TL arası   __ 1000 – 1599 TL arası  

__ 600 – 999 TL arası    __ 1600 – 2000 TL arası   __ 2000 TL ve üzeri 

3)    Eğitim Durumunuz / Okuduğunuz:                                     4)    Medeni durumunuz:   

Üniversite:_______________________ ____   __ Evli    __Ayrı yaĢıyor 

Fakülte/ Enstitü:_______________________   __ Bekar         __EĢini kaybetmiĢ 

Bölüm:______________________________                        __Sözlü/NiĢanlı   _Birlikte yaĢıyor 

Sınıf:_______________________________   __BoĢanmıĢ    

5)    Kilonuz (kg.):_________ 

6)  ġu anki kilonuzdan ne kadar memnunsunuz? 

(_)Çok Memnunum      (_)Memnunum     (_)Kararsızım      (_)Memnun Değilim     (_)Hiç Memnun 

Değilim 

7)   Boyunuz (cm):_________ 

8)  ġu anki boyunuzdan ne kadar memnunsunuz? 

(_)Çok Memnunum      (_)Memnunum     (_)Kararsızım      (_)Memnun Değilim    (_)Hiç Memnun 

Değilim 

9) Bugüne kadar kilo verme / zayıflama amacıyla diyet / rejim yaptınız mı? 

(_)Hiçbir Zaman    (_)Nadiren     (_) Bazen        (_)Sık Sık             (_)Her Zaman 

10) Bugüne kadar kilo alma / ĢiĢmanlama amacıyla diyet / rejim yaptınız mı? 

(_)Hiçbir Zaman    (_)Nadiren     (_) Bazen        (_)Sık Sık          (_)Her Zaman 

11) Bugüne kadar kilo verme / zayıflama amacıyla laksatif (müshil) etkisi olan herhangi bir ilaç,  

gıda, ürün vb. kullandınız mı? 

(_)Hiçbir Zaman    (_)Nadiren     (_) Bazen        (_)Sık Sık          (_)Her Zaman 
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12)   Sıradan bir günde yaklaĢık olarak kaç saatinizi televizyon izlemeye ayırıyorsunuz? 

___________ 

13)   Televizyon izlerken genelde ne tür TV programlarını izlemeyi tercih edersiniz (Birden fazla 

seçenek iĢaretleyebilirsiniz)? 

(    )TV Dizileri       (    )Filmler 

(    )Müzik Programları (video klipler vb.)    (    )Magazin Programları 

(    )Haberler       (    )TartıĢma Programları (Siyaset, ekonomi vb.) 

(    )Sağlık Programları      (    )Evlilik Programları vb.  

(    )Spor Programları      (    )Diğer……………………………………… 

14)   Okumayı tercih ettiğiniz moda ile ilgili dergiler var mıdır (Örn: Elele, Vogue, Aktüel, 

Cosmopolitan vb.)? 

___Evet (Belirtiniz) ___________________________________________________________ 

___Hayır 

15)   Eğer bu dergi ya da dergilerden okumayı tercih ettikleriniz varsa, bu dergi ya da dergileri ne 

sıklıkta okursunuz? 

(_)Hiçbir Zaman   (_)Nadiren          (_) Bazen          (_)Sık Sık           (_)Her Zaman  

16)   Bu güne kadar herhangi bir psikiyatrik tanı aldınız mı? 

___Evet (Lütfen belirtiniz) _____________________________________________________ 

___Hayır 

17)   ġu an psikiyatrik bir ilaç kullanıyor musunuz? 

___Evet (Belirtiniz) ___________________________________________________________ 

___Hayır 

18) Hiç arkadaĢlarınız tarafından topluluk önünde aĢağılanma/alay edilme gibi bir duruma maruz 

kaldınız mı? 

(_)Hiçbir Zaman    (_)Nadiren       (_) Bazen        (_)Sık Sık          (_)Her Zaman 

19) Okul hayatınızda ya da sosyal hayatta sözlü/sössüz bir biçimde gruptan dıĢlanma yaĢadığınız 

oldu mu? 

(_)Hiçbir Zaman    (_)Nadiren       (_) Bazen         (_)Sık Sık          (_)Her Zaman 
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20) ArkadaĢlarınızın olumsuz tepkilerinden korktuğunuz için yapmak istediğiniz davranıĢınızdan 

vazgeçtiğiniz oldu mu (örn: Sınıf önünde okuma yazmayı isteyip, arkadaĢlarınızın olumsuz 

tepkileri sebebiyle gerçekleĢtirememe gibi)?  

(_)Hiçbir Zaman    (_)Nadiren       (_) Bazen        (_)Sık Sık          (_)Her Zaman 
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SOSYODEMOGRAFĠK BĠLGĠ FORMU (ANA ÇALIġMA) 

 

2) YaĢınız:____      

2)    Gelir Düzeyiniz:    __ 0 – 599 TL arası   __ 600 – 999 TL arası   

 __ 1000 – 1599 TL arası  __ 1600 – 2000 TL arası   __ 2000 TL ve üzeri 

3)    Eğitim Durumunuz / Okuduğunuz:                                     4)    Medeni durumunuz:   

Üniversite:_______________________ ____   __ Evli       __Ayrı yaĢıyor 

Fakülte/ Enstitü:_______________________   __ Bekar      __EĢini kaybetmiĢ 

Bölüm:______________________________                       __Sözlü/NiĢanlı__Birlikte yaĢıyor 

Sınıf:_______________________________   __BoĢanmıĢ    

5)    Kilonuz (kg.):_________ 

6)  ġu anki kilonuzdan ne kadar memnunsunuz? 

(_)Çok Memnunum      (_)Memnunum     (_)Kararsızım      (_)Memnun Değilim     (_)Hiç Memnun 

Değilim 

7)   Boyunuz (cm):_________ 

8)  ġu anki boyunuzdan ne kadar memnunsunuz? 

(_)Çok Memnunum      (_)Memnunum     (_)Kararsızım      (_)Memnun Değilim    (_)Hiç Memnun 

Değilim 

9) Bugüne kadar kilo verme / zayıflama amacıyla diyet / rejim yaptınız mı? 

(_)Hiçbir Zaman    (_)Nadiren     (_) Bazen        (_)Sık Sık             (_)Her Zaman 

10) Bugüne kadar kilo alma / ĢiĢmanlama amacıyla diyet / rejim yaptınız mı? 

(_)Hiçbir Zaman    (_)Nadiren     (_) Bazen        (_)Sık Sık          (_)Her Zaman 

11) Bugüne kadar kilo verme / zayıflama amacıyla laksatif (müshil) etkisi olan herhangi bir ilaç,  

gıda, ürün vb. kullandınız mı? 

(_)Hiçbir Zaman    (_)Nadiren     (_) Bazen        (_)Sık Sık          (_)Her Zaman 

12) Ġlgilenmekte olduğunuz bir spor, sanat dalı vb. var mıdır? 

 ___Evet (Belirtiniz) ___________________________________________________________ 

___Hayır (Lütfen 16. Sorudan devam ediniz.) 
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13) Ġlgilenmekte olduğunuz bir spor, sanat dalı vb. varsa, bu alanla ilgilenme derecenizi lütfen 

belirtiniz. 

     (_) Amatör olarak    (_) Profesyonel olarak 

14) Ġlgilenmekte olduğunuz bir spor, sanat dalı vb. varsa, bu alanla ilgilenme sürenizi lütfen 

belirtiniz (ay ya da yıl olarak ortalama ne kadar bir süredir alanla ilgilendiğinizi belirtmeniz 

yeterli olacaktır).  _____________________ 

15) Ġlgilenmekte olduğunuz bir spor, sanat dalı vb. varsa, bu alanla ilgilenmeye haftada ortalama 

kaç saatinizi ayırıyorsunuz lütfen belirtiniz.  _____________________________________ 

16)   Sıradan bir günde yaklaĢık olarak kaç saatinizi televizyon izlemeye ayırıyorsunuz? 

___________ 

17)   Televizyon izlerken genelde ne tür TV programlarını izlemeyi tercih edersiniz (Birden fazla 

seçenek iĢaretleyebilirsiniz)? 

(    )TV Dizileri       (    )Filmler 

(    )Müzik Programları (video klipler vb.)    (    )Magazin Programları 

(    )Haberler       (    )TartıĢma Programları (Siyaset, ekonomi vb.) 

(    )Sağlık Programları      (    )Evlilik Programları vb.  

(    )Spor Programları      (  )Diğer…………………………………………. 

18)   Okumayı tercih ettiğiniz moda ile ilgili dergiler var mıdır (Örn: Elele, Vogue, Aktüel, 

Cosmopolitan vb.)? 

___Evet (Belirtiniz) ___________________________________________________________ 

___Hayır 

19)   Eğer bu dergi ya da dergilerden okumayı tercih ettikleriniz varsa, bu dergi ya da dergileri ne 

sıklıkta okursunuz? 

(_)Hiçbir Zaman   (_)Nadiren          (_) Bazen          (_)Sık Sık           (_)Her Zaman  

20)   Bu güne kadar herhangi bir psikiyatrik tanı aldınız mı? 

___Evet (Lütfen belirtiniz) _____________________________________________________ 

___Hayır 

21)   ġu an psikiyatrik bir ilaç kullanıyor musunuz? 

___Evet (Belirtiniz) ___________________________________________________________ 

___Hayır 
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AĠLE VE AKRAN ETKĠSĠ ÖLÇEĞĠ 

Lütfen aĢağıdaki maddeleri dikkatle okuyunuz. Her bir madde için size en 

uygun olduğunu düĢündüğünüz seçeneği yuvarlak içine alınız. Ġfadeler sizin için; 

“Hiç Uygun Değil” ise 1’i, “Uygun Değil” ise 2’yi, “Biraz Uygun” ise 3’ü, “Uygun” ise 

4’ü, “Tamamen Uygun” ise 5’i iĢaretleyiniz. 
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1) 

a) 

Akranlarım arasında kilo vermek /zayıflamak için 

uygulanabilecek yöntemler, ürünler vb. ile ilgili konuĢmalar 

olur. 
1 2 3 4 5 

b) 

Aile üyelerim arasında kilo vermek /zayıflamak için 

uygulanabilecek yöntemler, ürünler vb. ile ilgili konuĢmalar 

olur. 
1 2 3 4 5 

2) 

a) Akranlarım kiloma iliĢkin eleĢtirilerde bulunurlar. 1 2 3 4 5 

b) Aile üyelerim kiloma iliĢkin eleĢtirilerde bulunurlar. 1 2 3 4 5 

3) 

a) Akranlarım kilom sebebiyle benimle alay ederler. 1 2 3 4 5 

b) Aile üyelerim kilom sebebiyle benimle alay ederler. 1 2 3 4 5 

4) 

a) 
Akranlarım kilo vermem / zayıflamam gerektiğine dair 

yorumlarda bulunurlar. 1 2 3 4 5 

b) 
Aile üyelerim kilo vermem / zayıflamam gerektiğine dair 

yorumlarda bulunurlar. 1 2 3 4 5 

5) 

a) 
Akranlarım arasında kilo vermek /zayıflamak için çeĢitli 

yöntemler, ürünler vb. uygulayanlar var. 1 2 3 4 5 

b) 
Aile üyelerim arasında kilo vermek /zayıflamak için çeĢitli 

yöntemler, ürünler vb. uygulayanlar var. 1 2 3 4 5 

6) 

a) 
Akranlarım arasında fit / güzel bir bedene sahip olmanın 

önemi ile ilgili konuĢmalar olur. 1 2 3 4 5 

b) 
Aile üyelerim arasında fit / güzel bir bedene sahip olmanın 

önemi ile ilgili konuĢmalar olur. 1 2 3 4 5 

7) 

a) Akranlarım için fit / güzel bir bedene sahip olmak önemlidir 1 2 3 4 5 

b) 
Aile üyelerim için fit / güzel bir bedene sahip olmak 

önemlidir. 1 2 3 4 5 
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VÜCUT ALGISI ÖLÇEĞĠ 

AĢağıda çeĢitli vücut özellikleri ve beğenip beğenmeme ifadeleri bulunmaktadır. Yapmanız 

gereken, bir vücut özelliğiniz hakkındaki duygularınızı bu ifadelere göre değerlendirmektir. 

Herhangi bir vücut özelliğinizi genel olarak beğenip beğenmediğinize göre duygularınızı 

değerlendiriniz. 
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1 Saçlarım      

2 Yüzümün rengi      

3 ĠĢtahım      

4 Ellerim      

5 Vücudumdaki kıl dağılımı      

6 Burnum      

7 Fiziksel gücüm       

8 Ġdrar-dıĢkı düzenim      

9 Kas kuvvetim      

10 Belim      

11 Enerji düzenim      

12 Sırtım      

13 Kulaklarım      

14 YaĢım      

15 Çenem      

16 Vücut yapım      

17 Profilim      

18 Boyum      

19 Duyularımın keskinliği      

20 Ağrıya dayanaklılığım      

21 Omuzlarımın geniĢliği      

22 Kollarım      

23 Göğüslerim      

24 Gözlerimin Ģekli      

25 Sindirim sistemimim      
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26 Kalçalarım       

27 Hastalığa direncim      

28 Bacaklarım      

29 DiĢlerimin Ģekli      

30 Cinsel gücüm      

31 Ayaklarım      

32 Uyku düzenim      

33 Sesim      

34 Sağlığım      

35 Cinsel faaliyetlerim      

36 Dizlerim      

37 Vücudumun duruĢ Ģekli      

38 Yüzümün Ģekli      

39 Kilom      

40 Cinsel organlarım      
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ROSENBERG BENLĠK SAYGISI ÖLÇEĞĠ 

AĢağıda 10 madde yer almaktadır. Yine aĢağıdaki 1 – 4’lü ölçeği kullanarak, 

her bir maddeye ne kadar katıldığınızı yandaki boĢluğa uygun rakamı yerleĢtirerek 

belirtiniz. Cevaplarınızda lütfen açık ve dürüst olunuz. 4’lü ölçek Ģöyledir: 

1= Tamamen Katılıyorum 

2= Katılıyorum 

3= Katılmıyorum 

4= Hiç Katılmıyorum  

 

SORULAR 

 

1. Kendimi en az diğer insanlar kadar değerli buluyorum.   ………… 

2. Bazı olumlu özelliklerim olduğunu düĢünüyorum.    ………… 

3. Genelde kendimi baĢarısız bir kiĢi olarak görme eğilimindeyim.  ………… 

4. Ben de diğer insanların birçoğunun yapabileceği kadar  

bir Ģeyler yapabilirim.         ………… 

5. Kendimde gurur duyacak fazla bir Ģey bulamıyorum.    ………… 

6. Kendime karĢı olumlu bir tutum içindeyim.      ………… 

7. Genel olarak kendimden memnunum.       ………… 

8. Kendime karĢı daha fazla saygı duyabilmeyi isterdim.    ………… 

9. Bazen kesinlikle bir iĢe yaramadığımı düĢünüyorum.     ………… 

10. Bazen hiç de yeterli bir insan olmadığımı düĢünüyorum.    ………… 
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GÖRÜNÜġLE ĠLGĠLĠ ĠNANÇLAR ÖLÇEĞĠ 

AĢağıdaki her bir maddeyi okuyarak “Hiç Uygun Değil”, “Uygun Değil”, “Biraz 

Uygun”, “Uygun” ya da “Tamamen Uygun” seçeneklerinden birisini (X) ile 

iĢaretleyiniz. Doğru ya da yanlıĢ cevap yoktur. Zaman ayırdığınız için teĢekkür 

ederiz.    
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1. BaĢkalarının benim hakkımdaki düĢünceleri 

görünüĢüme dayalıdır. 0 1 2 3 4 

2. Diğer insanlar üzerindeki etkim nasıl 

göründüğüme bağlıdır. 
0 1 2 3 4 

3. Eğer en iyi Ģekilde görünmezsem insanlar 

benim hakkımda daha az olumlu düĢünür. 0 1 2 3 4 

4. Eğer daha iyi görünseydim insanlar benimle 

daha çok ilgilenirlerdi. 0 1 2 3 4 

5. Eğer istediğim gibi görünüĢe sahip olsaydım 

insanlarla iliĢkilerim daha iyi olurdu. 0 1 2 3 4 

6. ĠĢimde ya da kariyerimde ne kadar baĢarılı 

olacağım büyük oranda nasıl göründüğüme 

bağlıdır. 
0 1 2 3 4 

7. GörünüĢüm iĢleri yapabilme becerimi etkiler. 0 1 2 3 4 

8. Nasıl göründüğüm etkinliklerdeki (örn. Okul, 

iĢ, hobiler vs.) performansımı etkiler. 0 1 2 3 4 

9. KarĢıma çıkan fırsatlar görünüĢüme bağlıdır.  0 1 2 3 4 

10. Eğer istediğim gibi görünüĢe sahip olsaydım 

okul ve iĢ performansım artar, fırsatlar 

çoğalırdı. 
0 1 2 3 4 

11. Birey olarak benim değerim nasıl 

göründüğüme bağlıdır. 0 1 2 3 4 

12. Kendimle ilgili nasıl hissettiğim büyük 

ölçüde görünüĢüme bağlıdır. 0 1 2 3 4 

13. Ġstediğim gibi bir görünüĢüm olsaydı 

kendimle ilgili daha olumlu düĢünürdüm. 0 1 2 3 4 

14. Nasıl göründüğüm kim olduğumun önemli 

bir parçasıdır. 0 1 2 3 4 

15. En iyi Ģekilde görünmediğim sürece 

kendimle ilgili iyi hissetmem zordur.  0 1 2 3 4 

16. Kendimi mutlu hissetmem nasıl 0 1 2 3 4 
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göründüğüme bağlıdır. 

17. GörünüĢümün düzelmesi, bir Ģeyleri 

baĢarmıĢım gibi beni iyi hissettiren birkaç 

durumdan biridir.  
0 1 2 3 4 

18. Eğer görünüĢüm iyi olsa hayat benim için 

daha heyecanlı veya ödüllendirici olacaktır. 0 1 2 3 4 

19. Nasıl göründüğüm ruh halimi etkiler. 0 1 2 3 4 

20. Eğer istediğim gibi bir görünüĢe sahip 

olsaydım hayattan daha çok keyif alırdım. 0 1 2 3 4 
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YEME ALIġKANLIKLARI ANKETĠ 

 

Lütfen her bir soruyu dikkatlice okuyunuz ve tüm sorulara cevap veriniz. 

Hiçbir sorunun doğru ve yanlıĢ cevabı yoktur. Her bir soru için size uygun cevabın 

altındaki daireyi iĢaretleyin. TeĢekkürler. 

 

1. Eğer kilo aldıysanız, her zaman yediğinizden 

daha az mı yersiniz? 

 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 

 

2. Yemek zamanlarında, yemek istediğinizden 

daha az yemeye çalıĢır mısınız? 

 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 

 

3. Kilonuzdan endiĢe duyduğunuz için size 

sunulan yiyecek ya da içeceği ne sıklıkla 

reddedersiniz? 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 

 

4. Ne yediğinize tam olarak dikkat eder misiniz? 

 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 

 

5. Bilinçli olarak zayıflatıcı besinler mi 

yersiniz? 

 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 

 

6. Çok fazla yediğinizde, ertesi gün daha az yer 

misiniz? 

 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 

 

7. Kilo almamak için az yemeye dikkat eder 

misiniz? 

 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 

 

8. Kilonuza dikkat ettiğiniz için ne sıklıkla öğün 

aralarında yemek yememeye çalıĢırsınız? 

 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 

 

9. Kilonuza dikkat ettiğiniz için ne sıklıkla 

akĢamları yemek yememeye çalıĢırsınız? 

 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 

 

10. Ne yiyeceğinize karar verirken kilonuzu 

hesaba katar mısınız? 

 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 

 

11. Bir Ģeyden rahatsız olduğunuzda daha fazla 

yemek yemek ister misiniz? 

 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 
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12. Yapacak bir Ģeyiniz olmadığında yemek ister 

misiniz? 

 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 

 

13. Depresyonda olduğunuzda ya da hayal 

kırıklığına uğradığınızda yemek ister misiniz? 

 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 

 

14. Kendinizi yalnız hissettiğinizde yemek ister 

misiniz? 

 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 

 

15. Biri sizi üzdüğünde yemek ister misiniz? 

 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 

 

16. Sinirleriniz bozuk olduğu zaman yemek ister 

misiniz? 

 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 

 

17. Ġstemediğiniz bir Ģey olduğu zaman yemek 

ister misiniz? 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 

 

18. Kaygılı, endiĢeli olduğunuz zaman yemek 

ister misiniz? 

 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 

 

19. Bir Ģeyler ters ya da yanlıĢ gittiğinde yemek 

ister misiniz? 

 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 

 

20. Korktuğunuz zaman yemek ister misiniz? 

 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

 

Çok 

sık 

 

21. Hayal kırıklığına uğradığınız zaman yemek 

ister misiniz? 

 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 

 

22. Duygusal olarak üzüntülü olduğunuzda 

yemek ister misiniz? 

 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 

 

23. Huzursuz olduğunuzda ya da canınız sıkkın 

olduğunda yemek ister misiniz? 

 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 

 

24. Yediğiniz Ģey lezzetliyse, genelde 

yediğinizden daha çok yer misiniz? 

 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 
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25. Yediğiniz Ģey güzel kokuyor ve güzel 

görünüyorsa, genelde yediğinizden daha çok 

yer misiniz? 

 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 

 

26. Lezzetli bir Ģey gördüğünüzde ya da 

kokladığınızda onu yemek ister misiniz? 

 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 

 

27. Eğer yemek için lezzetli bir Ģeyler varsa 

doğrudan onu yer misiniz? 

 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 

 

28. Eğer bir fırının önünden geçerseniz, lezzetli 

bir Ģeyler satın almak ister misiniz? 

 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 

 

29. Eğer bir kafe ya da büfenin önünden 

geçerseniz, lezzetli bir Ģeyler satın almak ister 

misiniz? 

 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 

 

30. BaĢkalarını yerken görürseniz, sizde yemek 

yemek ister misiniz? 

 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 

 

31. Lezzetli yiyeceklere karĢı koyabilir misiniz? 

 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 

 

32. BaĢkalarını yerken gördüğünüzde, genelde 

yediğinizden daha fazla yer misiniz? 

 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 

 

33. Yemek hazırlarken bir Ģeyler yemeye meyilli 

misiniz? 

Hiçbir zaman 

 

Nadiren 

 

Bazen 

 

Sık 

 

Çok 

sık 
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GÖRÜNÜġE YÖNELĠK SOSYOKÜLTÜREL TUTUMLAR ÖLÇEĞĠ 

Lütfen her maddeyi dikkatli bir Ģekilde okuyun ve duygularınızı en iyi yansıtanı 

iĢaretleyin. 

 

No Maddeler 

H
iç

 

K
a

tı
lm

ıy
o

ru
m

 

B
ir

a
z 

K
a

tı
lı

y
o
ru

m
 

K
a

ra
rs

ız
ım

 

O
ld

u
k

ça
 

K
a

tı
lı

y
o
ru

m
 

T
a

m
a

m
en

 

K
a

tı
lı

y
o
ru

m
 

1 
Dergilerdeki resimler moda ve çekici olma konusunda önemli bir 

bilgi kaynağıdır. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2 
Rejim yapma konusunda kendimi TV veya dergilerin baskısı 

altında hissederim. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

3 Vücudumun TV dekiler gibi görünmemesine aldırmam. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4 
Zayıf olma konusunda kendimi TV veya dergilerin baskısı altında 

hissederim. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5 
Dergi reklâmları moda ve çekici olma konusunda önemli bir bilgi 

kaynağıdır. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6 Bedenimi dergilerdeki insanların bedenleri ile karĢılaĢtırmam. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7 
Filmler moda ve çekici olma konusunda önemli bir bilgi 

kaynağıdır. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8 
Egzersiz yapma konusunda kendimi TV veya dergiler yüzünden 

baskı altında hissederim. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

9 
Güzel görünmek konusunda kendimi dergi veya TV yüzünden 

baskı altında hissediyorum. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

10 TV moda ve çekicilik konusunda bilgi kaynağıdır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

11 
Kusursuz bir bedene sahip olma konusunda kendimi TV veya 

dergilerin baskısı altında hissederim. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

12 GörünüĢümü değiĢtirmem için kendimi TV veya dergiler (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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tarafından baskı altına alınmıĢ hissederim. 

13 TV veya dergiler kilo vermem için baskı yapıyor. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

14 
Dergi yazıları moda ve çekici olma konusunda önemli bir bilgi 

kaynağı değildir. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

15 GörünüĢümü dergilerdeki kiĢilerin görünümü ile karĢılaĢtırırım. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

16 TV reklâmları moda ve çekicilik konusunda bilgi kaynağıdır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

17 Vücudumu TV deki insanlar ile karĢılaĢtırırım. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

18 Spor yıldızları kadar atletik olmak isterim. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

19 Sporcular gibi görünmek için uğraĢırım. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

20 
Ünlü insanlar moda ve çekici olma konusunda önemli bir bilgi 

kaynağı değildirler. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

21 Kliplerde yer alan mankenler gibi görünmek isterim. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

22 TV deki insanla gibi görünmeye çalıĢmam. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

23 
Film yıldızları moda ve çekici olma konusunda önemli bir bilgi 

kaynağı değildir. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

24 
Klipler moda ve çekici olma konusunda önemli bir bilgi 

kaynağıdır. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

25 Vücudumu atletik insanların bedenleri ile karĢılaĢtırmam. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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AĠLE DEĞERLENDĠRME ÖLÇEĞĠ – ĠLETĠġĠM ALT ÖLÇEĞĠ 

 

AÇIKLAMA: ĠliĢikte aileler hakkında 9 cümle bulunmaktadır. Lütfen her cümleyi 

dikkatlice okuduktan sonra, sizin ailenize ne derecede uyduğuna karar veriniz. Önemli 

olan, sizin ailenizi nasıl gördüğünüzdür. Her cümle için 4 seçenek söz konusudur (Aynen 

Katılıyorum/ Büyük Ölçüde Katılıyorum/ Biraz Katılıyorum/ Hiç Katılmıyorum)  

Her cümlenin yanında 4 seçenek için de ayrı yerler ayrılmıĢtır. Size uygun seçeneğe (X) 

iĢareti koyunuz. Her cümle için uzun, uzun düĢünmeyiniz. Mümkün olduğu kadar çabuk ve 

samimi cevaplar veriniz. Kararsızlığa düĢerseniz, ilk aklınıza gelen doğrultusunda hareket 

ediniz. Lütfen her cümleyi cevapladığınızdan emin olunuz.  

 

 

CÜMLELER: 

A
y
n
en

 

K
at

ıl
ıy

o
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m
 

B
ü
y
ü
k
 

Ö
lç

ü
d
e 

K
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ıl
ıy

o
ru

m
 

B
ir

az
 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

H
iç

 

K
at

ıl
m

ıy
o
ru

m
 

1) Evde biri üzgün ise, diğer aile üyeleri bunun nedenlerini bilir. 
    

2) Bizim evde bir kiĢinin söylediklerinden ne hissettiğini anlamak pek 

kolay değildir. 
    

3) Bizim evde herkes, söylemek istediklerini üstü kapalı değil de 

doğrudan birbirlerinin yüzüne söyler. 
    

4) Sevgi, Ģefkat gibi olumlu duygularımızı birbirimize belli etmekte 

güçlük çekeriz. 
    

5) Evde herkes her istediğini birbirinin yüzüne söyleyebilir.     

6) Evde genellikle söylediklerimizle, söylemek istediklerimiz 

birbirinden farklıdır. 
    

7) Evde birbirimize karĢı açık sözlüyüzdür.     

8) Sinirlenince birbirimize küseriz     

9) Aile içinde birisi, hoĢlanmadığımız bir Ģey yaptığında ona bunu 

açıkça söyleriz. 
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