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Abstract: 

The aim of this research is to examine the moderator effect of personal characteristics on the relationship 

between body image and social anxiety among adolescents in Istanbul. The study sample consisted of 300 

participants aged between 15-18 years old.  In psychological assessment process; Five Factor Personality 

Inventory, Body Image Scale and Social Anxiety Scale for Teenagers were applied. Collected data were 

analyzed by using "Pearson Correlation Analysis" and "Linear Hierarchical Regression". Research results 

indicated that there was a significant correlation between body image and social anxiety (r= -. 138, p <.05). 

Another relationship was between the social anxiety levels of participants and subscales of personal 

characteristics as extroversion (r=-.298, p<.001), agreeableness (r=-.255, p<.001), neuroticism (r=-.348, p<.001), 

openness to experience (r=-.295, p<.001). When the moderator effects of the five factor personality inventory 

subscales on the relationship between body image and social anxiety analysed, results demonstrated that body 

image had a significant predictive effect on social anxiety (F(1, 298)=5.753, p<.05), however conscientiousness 

as a personality characteristic has the only significant moderator effect on this relationship (F(1,296)= 7.582, 
p<.05).  
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Özet: 

Kişilik özellikleri, sosyal anksiyete ve beden imgesi arasındaki ilişkiye odaklanan bu araştırmanın temel amacı; 

Türkiye’de yaşayan ve yaşları 15 ile 18 arasında değişen ergenlerin sahip oldukları kişilik özelliklerinin, beden 

imgesi algılarına ve sosyal anksiyete yaşama düzeylerine olan etkisinin ölçülmesidir. Örneklemini İstanbul ilinde 

yaşayan 15-18 yaş arası 300 katılımcının oluşturduğu bu çalışmada, Beş Faktör Kişilik Envanteri (5FKE), Vücut 

Algısı Ölçeği (VAÖ) ve Ergenler İçin Sosyal Kaygı Ölçeği (EİSKÖ) kullanılmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde moderatör etki analizi için değişkenler arası ilişki “Pearson Korelasyon Analizi” tekniğiyle 

incelenmiş ve “Doğrusal Hiyerarşik Regresyon” analiz adımları izlenmiştir. İlk adımda değişkenler arasındaki 

ilişkiler incelenmiş ve beden imgesi ile sosyal anksiyete arasında (r=-.138, p<.05) ve sosyal kaygı toplam 
puanları ile kişilik özelliklerinden dışadönüklükük (r=-.298, p<.001), uyumluluk (r=-.255, p<.001), duygusal 

dengesizlik  (r=-.348, p<.001), deneyime açık olma (r=-.295, p<.001) arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 

Beden imgesi ile sosyal kaygı toplam puanları arasındaki ilişkide Beş Faktör Kişilik Envanteri alt boyutlarının 

biçimlendirici etkilerine bakıldığında, beden imgesinin sosyal kaygı üzerinde anlamlı bir yordayıcı etkiye sahip 

olduğu (F(1, 298)=5.753, p<.05), fakat bu ilişki üzerinde biçimlendirici etkileri incelenen kişilik özelliği 

değişkenlerinden sadece sorumluluğun biçimlendirici etkisinin anlamlı olduğu görülmüştür (F(1,296)= 7.582, 

p<.05).  

Anahtar Kelimeler: Ergenlerde Sosyal Kaygı, Vücut Algısı, Beden İmgesi, Kişilik, Ergenlerde Beden İmgesi. 

Giriş 

Beden algısı, bireyin kendisini diğer insanlardan ayırt 
etmeye başladığı 12 aylık döneminden itibaren ortaya 
çıkar ve yaşam boyu sürekli gelişerek değişir (Uskun ve 
Şabaplı, 2013). Kişinin kendi bedeni ile sahip olmak 
istediği beden arasında fark olması beden 
memnuniyetsizliğini ortaya çıkmaktadır. Bireylerin 
yaşam boyu beden algısına dair fikirlerinin değişmesine 
karşın, özellikle ergenlik dönemi, beden algısı 

sorunlarının sıkça yaşandığı bir dönem olarak dikkat 
çekmektedir. Bu durumun temel nedeni, ergenlik 
döneminin bedensel değişimlerin ve düzenlemelerinin 
yoğun olarak yaşandığı bir dönem olmasıdır. Ergenler 
özellikle bedensel açıdan kendilerinde meydana gelen 
değişikliklere karşı oldukça duyarlılardır (Rosenblum ve 
Lewis, 1999, Talu 2020). Bu dönemin aynı zamanda 
büyümenin getirdiği bedensel değişikliklere uyum 

sağlamaya çalışılan bir dönem olması sebebiyle ergen 
çevresindeki kişilerin kendisine ilişkin düşünce, davranış 
ve tutumlarından çok fazla etkilenmektedir (Çankaya, 
2007, Zheng ve Asbury, 2019).  

Literatüre göre ergenliğe geçiş yıllarında, benlikle ilgili 
tanımlamaların yoğun biçimde fiziksel görünümle ilgili 
olduğu bilinmektedir. Ergenliğin ilk yıllarında kişilerin 
kendilerini ve diğerlerini tanımlamalarken fiziksel 

özelliklerin yoğun şekilde kullanılması döneme özgü 
olarak dikkatin bedene yönelmiş olmasına 
bağlanmaktadır (Montemayor & Eisen, 1977, Gattario ve 
Frisen, 2019).  

Beden imgesi üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde, 
söz konusu çalışmaların genel olarak beden algısı ile 
depresyon, sosyal kaygı, obezite, benlik saygısı ve yeme 
bozuklukları arasındaki ilişkiye odaklandığı 

görülmektedir (Cash ve Fleming, 2002; Clark ve Wells, 
1995; Eriş ve İkiz, 2013; Flores-Cornejo, Kamego-Tome, 
Zapata-Pachas ve Alvarado, 2017; Kundakçı, 2005).  

Bu çalışmalarda ergenlerin beden imgesi algılarına bağlı 
olarak sosyal anksiyete yaşama oranlarının yükseldiği ve 
bu durumun sosyal beceri düzeylerini olumsuz etkilediği 
saptanmıştır. Literatürde sosyal kaygı düzeyinin beden 
imgesinden ve (Cash ve Fleming, 2002; Clark ve Wells, 
1995; Eriş ve İkiz, 2013), kişilik özelliklerinden de  

 

etkilendiğini gösteren (Davis, 1997; Davis, Dionne, 
Lazarus, 1996; Kvalem, Von Soest, Roald, Skolleborg, 
2006) ayrı ayrı çalışmalar bulunmasına rağmen, söz 
konusu ilişkilerin yordayıcılık, aracılık ve 
biçimlendiricilik hipotezleri üzerinden bir arada 
değerlendirildiği çalışmaların sınırlı olduğu görülmüştür.  

Tüm bu veriler göz önünde bulundurulduğunda kişilik 
özellikleri, sosyal anksiyete ve beden imgesi arasındaki 
ilişkiye odaklanan bu araştırmanın amacı; Türkiye’de 
yaşayan ve yaşları 15 ile 18 arasında değişen ergenlerin 
sahip oldukları kişilik özelliklerinin, beden imgesi algısı 
ile sosyal anksiyete düzeyi arasındaki ilişki üzerindeki 
olası etkisini, biçimlendiricilik hipotezleri üzerinden 
değerlendirmektir.  

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Bu araştırmada beden imgesi ile sosyal kaygı arasındaki 
ilişkide kişilik özelliklerinin biçimlendirici (moderatör) 
etkisinin saptanması amaçlanmıştır dolayısıyla 
araştırmanın tarama modeli ilişkisel modeldir.  

Katılımcılar 

Araştırma örneklemi kolay örnekleme metoduyla 
oluşturulmuş, bu doğrultuda sosyo-ekonomik faktörlerin 
olası etkilerinin kontrol edilebilmesi için, araştırmaya 

İstanbul ilinde bulunan Özel Liseler, Anadolu Liseleri ve 
Meslek Liseleri’nde eğitim gören 300 öğrenci dahil 
edilmiştir. Çalışmanın içleme kriterleri, 15-18 yaş 
aralığında ve lise çağında olmak şeklinde belirlenirken, 
dışlama kriteri olarak da katılımcıların psikiyatrik 
tanılarının bulunması, ilaç kullanımı ve 14 yaşında büyük 
19 yaşından küçük olmak olarak belirlenmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Sosyodemografik Özellikler ve Veri Formu 

Katılımcıların sosyodemografik ve klinik özelliklerini 
değerlendirmek amacıyla araştırmacı tarafından 
hazırlanan form ile yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum, 
eğitim durumu, çalışma durumu, psikolojik hastalık 
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öyküsü, aile özellikleri (anne-baba birlikteliği, eğitim ve 

çalışma durumu, kardeş sayısı, doğum sırası, ailede 
ruhsal hastalık) sorgulanmıştır. 

Ergenler İçin Sosyal Kaygı Ölçeği (ESKÖ) 

Çocuklarda sosyal kaygıyı ölçmek amacıyla LaGreca, 
Dandes, Wick, Shaw ve Stone tarafından 1988 yılında 
geliştirilen Çocuklar İçin Sosyal Kaygı Ölçeği, daha 
sonra LaGreca ve Lopez (1998) tarafından 12-18 yaş 
ergenlere uyarlanmıştır (ESKÖ). Form, 4'ü ilişkisiz 

olmak üzere 22 maddeden oluşan Likert tipi 
derecelendirmeli bir ölçektir. Ölçek maddeleri (1) Hiçbir 
zaman ile (5) Her zaman arasında değişirken, 
Değerlendirilme Korkusu (DK), Genel Durumlarda 
Sosyal Kaçınma ve Huzursuzluk Duyma (GSKHD) ve 
Yeni Durumlarda Sosyal Kaçınma ve Huzursuzluk 
Duyma (Y-SKHD) olmak üzere üç faktörlü bir yapıya 
sahiptir.  

Ölçeğin Türkçe’ye uyarlama çalışması Aydın ve 

Tekinsav-Sütçü (2007) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin iç 
tutarlık hesaplamaları Cronbach Alfa ile hesaplanmış 
olup ODK alt ölçeği için .83, G-SKHD alt ölçeği için .68, 
Y-SKHD için .71 ve ölçeğin tamamına ilişkin .88 olarak 
hesaplanmıştır. Ölçeğin iki yarım güvenirlik katsayıları 
.67 ile .85 arasında değişmektedir. Alt ölçekler arası 
korelasyon değerleri .51 ile .89 arasında bulunmuştur 
(Aydın ve Tekinsav-Sütçü, 2007). Ölçeğin Türkiye’deki 

geçerlik güvenirlik çalışması 12-15 yaş arası yapılmıştır 
fakat aynı ölçeği 14-18 yaş arasında kullanan ulusal 
çalışmalar da bulunmaktadır ve söz konusu çalışmaların 
elde ettiği güvenirlik değerleri ölçeğin bu yaş aralığında 
da güvenle kullanılabileceğini göstermemektedir (Tagay, 
Önen ve Canpolat, 2018). 

Vücut Algısı Ölçeği (VAÖ) 

Secord ve Jourard (1953) tarafından geliştirilmiş olan 

Vücut Algısı Ölçeği, kişilerin bedenlerindeki çeşitli 
bölümlerden ve beden işlevlerinden ne derece memnun 
olduklarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Ölçekte 40 madde 
yer almaktadır ve ölçekten alınabilecek en düşük puan 
40, en yüksek puan 200’dür. Alınan puanın yüksekliği 
katılımcının vücudundan hoşnutluk derecesinin 
yüksekliğini yansıtmaktadır.  

Ölçeğin ülkemizdeki Türkçe formu uyarlaması ve 

geçerlilik çalışmaları Hovardaoğlu (1992) tarafından 
üniversite öğrencileri ile yapılmıştır. Ölçeğin Türkçe 
formunun yarıya bölme güvenirliği .75, madde 
korelasyonları .45 ile .89 arasında ve Cronbach Alpha 
katsayısı .91 olarak belirlenmiştir (Hovardaoğlu, 1992).  
Anbar, (2013) ölçeğin geçerlik güvenirlik çalışmasını 15-
19 yaş aralığındaki ergenler ile tekrarlamış ve ölçeğin 
yarıya bölme güvenirliğini .89, ölçeğin iç tutarlılık kat 
sayısını ise .95 olarak bulmuştur. 

Beş Faktör Kişilik Envanteri 

Beş Faktör Kişilik Envanteri Somer, Korkmaz ve Tatar 
(2002) tarafından kişilik özelliklerini ölçmeye yönelik bir 
envanter olarak geliştirilmiştir.  5FKE, beş temel kişilik 
faktörü ve on yedi alt boyuttan oluşmaktadır. Bunlar: 1-
Dışadönüklük faktörü (Canlılık, Girişkenlik, İnsanlarla 

Etkileşim), 2-Yumuşak Başlılık/Geçimlilik faktörü 

(Hoşgörü, Sakinlik, Uzlaşma, Yumuşak Kalplilik), 3. Öz-
denetim/Sorumluluk faktörü (Düzenlilik, Kurallara 
Bağlılık, Sorumluluk/ Kararlılık, Heyecan Arama), 4. 
Duygusal Tutarsızlık faktörü (Duygusal Değişkenlik, 
Endişeye Yatkınlık, Kendine Güvensizlik) ve 5. Gelişime 
Açıklık faktörü (Analitik Düşünme, Duyarlılık, Yeniliğe 
Açıklık). Envanter; 5’li Likert tipinde, (tamamen uygun-
hiç uygun değil) toplam 220 maddeden oluşmaktadır.  

5FKE’nin iç tutarlık güvenirlik Cronbach-Alpha 
katsayıları temel faktörler için .86 ile .92 ve alt boyutlar 
için .64 ile .86 arasında yer almaktadırlar (Somer, 
Korkmaz ve Tatar, 2002). 

Korkmaz, Somer ve Güngör’ün (2013) ölçeğin ergen 
örneklemi için kullanabilirliğini ölçmek adına lise 
öğrencileri ile yaptığı geçerlik güvenirlik çalışmasında, iç 
tutarlık güvenirlik Cronbach-Alpha katsayıları temel 
faktörler için .78 ile .93 arasında değişmektedir. Bu 

çalışma sonucunda ölçeğin ergenlerde kullanıma da 
uygun olduğu saptanmıştır (Korkmaz, Somer, Güngör, 
2013). 

İşlem 

Araştırmanın uygulama aşamasında; Mili Eğitim 
Bakanlığı’ndan okullarda  araştırma yapılabilmesine dair 
gerekli izinlerin alınmasının ardından ilk olarak izin 
alınan ilgili okulların yetkilileri ve öğrencilerinin velileri 

araştırmanın içeriği ve amacı hakkında yazılı olarak 
bilgilendirilmiştir. Velilerden alınan onay formlarıyla 
birlikte katılımcılara ölçekler ve formlar dağıtılmıştır. 

Katılımcılara ölçekler ve formları tamamlamaları için 30 
dakika süre verilmiş, uygulanan ölçekler ve formları 
tamamlama sürecinde katılımcılara herhangi bir soruları 
olması halinde araştırmacıya sorabilecekleri belirtilmiştir. 
Katılımcıların sırasıyla Sosyo-Demografik Özellikler ve 

Veri Formu, Ergenler için Sosyal Kaygı Ölçeği, Vücut 
Algısı Ölçeği ve Beş Faktör Kişilik Envanterini 
doldurmaları istenmiştir. Dört ay süren veri toplama 
sürecinin ardından toplam 300 katılımcıya ulaşılmış ve 
elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla 
istatistiksel analiz sürecine başlanmıştır.   

Veri Analizi 

Bu çalışma kapsamında beden imgesi ile sosyal kaygı 

arasındaki olası ilişkiye odaklanılmış ve bu ilişkide 
kişilik özelliklerinin biçimlendirici (moderatör) etkisi 
sınanmıştır. Moderatör etki sınaması için geliştirilen 
modelde yordanan değişken sosyal kaygı, yordayıcı 
değişken beden imgesi ve moderatör değişken ise kişilik 
özellikleri olarak belirlenmiştir. Moderatör etki analizi 
için değişkenler arası ilişki yine “Pearson Korelasyon 
Analizi” tekniğiyle incelenmiş ve moderatör etki analizi 
için  “Doğrusal Hiyerarşik Regresyon” analizi 

yürütülmüştür.  

Bulgular 

Çalışmanın ilk adımında beden imgesi, kişilik özellikleri 
ve sosyal kaygı puanları arasındaki korelatif ilişkilere 
dair veriler incelenmiştir(Bkz. Tablo 1).  
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Tablo 1. Beden İmgesi, Kişilik ve Sosyal Kaygı Puanları Arasında Korelasyon Analizi 

 

B
e
d

e
n

 İ
m

g
e
si

 

D
ış

a
 D

ö
n

ü
k

lü
k

 

U
y

u
m

lu
lu

k
 

D
u

y
g

u
sa

l 
D

e
n

g
e
 

S
o

r
u

m
lu

lu
k

 

D
e
n

e
y

im
e
 A

ç
ık

lı
k

 

S
o

sy
a

l 
K

a
y

g
ı 

G
e
n

e
l 

O
lu

m
su

z
 

D
e
ğ

e
r
le

n
d

ir
il

m
e
 

K
o

r
k

u
su

 

G
e
n

e
l 

S
o

sy
a

l 
D

u
r
u

m
la

r
d

a
 

K
o

r
k

u
 

V
e
 

H
u

z
u

r
su

z
lu

k
 

D
u

y
m

a
 

Y
e
n

i 
S

o
sy

a
l 

D
u

r
u

m
la

r
d

a
 

K
o

r
k

u
 

V
e
 

H
u

z
u

r
su

z
lu

k
 

D
u

y
m

a
 

Beden İmgesi 1 
         

Dışa Dönüklük -.041 1 
        

Uyumluluk -.029 .566*** 1 
       

Duygusal Denge -.004 .383*** .535*** 1 
      

Sorumluluk -.059 .397*** .628*** .510*** 1 
     

Deneyime Açıklık  -.045 .370*** .517*** .370*** .440*** 1 
    

Sosyal Kaygı 

Genel 
-.138* -.298*** -.255*** -.348*** -.051 -.295*** 1 

   

Olumsuz 

Değerlendirilme 

Korkusu 

-.134* -.283*** -.273*** -.383*** -.143* -.362*** .882*** 1 
  

Genel Sosyal 

Durumlarda 

Korku Ve 

Huzursuzluk 

Duyma 

.007 -.260*** -.169** -.297*** .007 -.152** .846*** .668*** 1 
 

Yeni Sosyal 

Durumlarda 

Korku Ve 

Huzursuzluk 

Duyma 

-.163** -.289*** -.296*** -.231*** -.040 -.238*** .760*** .514*** .557*** 1 

      *p<.05, **p<.01, ***p<.001  

Elde edilen verilere göre, Vücut Algısı Ölçeği ile ölçülen 
beden imgesi ile Ergenler İçin Sosyal Kaygı Ölçeği ile 
elde edilen sosyal kaygı toplam puanları arasında düşük 
düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r=-.138, p<.05). 
Diğer yandan beden imgesi ile Ergenler İçin Sosyal 

Kaygı Ölçeği alt boyutlarından olumsuz değerlendirilme 
korkusu (r=-.134, p<.05), genel sosyal durumlarda korku 
ve huzursuzluk duyma (r=897, p>.05) ve yeni sosyal 
durumlarda korku ve huzursuzluk duyma (r=-.163, p<.01) 
arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir. 
Katılımcıların beden imgesi ve sosyal kaygı toplam 
puanları arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur (r=-.298, p<.001). Katılımcıların kişilik 

özelliklerinden uyumluluk ile sosyal kaygı toplam puanı 
arasında ise yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur (r=-.255, p<.001). Katılımcıların kişilik 
özelliklerinden duygusal dengesizlik ile sosyal kaygı 
toplam puanı arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki 
saptanmıştır (r=-.348, p<.001). Katılımcıların kişilik 
özelliklerinden deneyime açık olma ile sosyal kaygı 
toplam puanı arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki 

bulgulanmıştır (r=-.295, p<.001) (Bkz. Tablo 1).  

Çalışmanın temel amacı olan kişilik özelliklerinin 
biçimlendirici etkilerinin incelendiği bu adımda, ilk 
olarak söz konusu ilişkiyi incelemenin istatitstiksel 
açıdan uygunluğu sınanmıştır. Baron ve Kenny (1986), 
hiyerarşik doğrusal biçimlendirici regresyon analizi için 

yordayıcı değişken ile biçimlendirici değişken, 
biçimlendirici değişken ile yordanan değişken arasındaki 
ilişkinin anlamlılığına yönelik bir koşul bildirmemiş 
ancak yordayıcı değişken ile yordanan değişken 
arasındaki ilişkinin anlamlı olması gerektiğini ileri 

sürmüşlerdir.  

Dolayısıyla çalışmanın temel hipotezini sınamadan önce 
yordayıcı (beden imgesi) ve yordanan değişken (sosyal 
kaygı ve alt tipleri) arasındaki korelatif ilişkiler bir kez 
daha gözden geçirilmiştir.  

Tablo 1’de görüldüğü üzere beden imgesi ile sosyal kaygı 
toplam puanı (r=-.138, p<.05), beden imgesi ile olumsuz 
değerlendirilme korkusu ve (r=-.134, p<.05), beden 

imgesi ile yeni sosyal durumlardan korku ve huzursuzluk 
duyma alt boyutları arasında orta düzeyde anlamlı 
ilişkiler olduğu saptanmıştır (r=-.163, p<.05). Diğer 
yandan beden imgesi ile genel sosyal durumlardan korku 
ve huzursuzluk duyma alt boyut puanları arasında anlamlı 
bir ilişki saptanmamıştır (r=.07, p>.05). Dolayısıyla 
beden imgesi (yordayıcı değişken) ile olumsuz 
değerlendirilme korkusu, yeni sosyal durumlardan korku 

ve huzursuzluk duyma alt boyutları (yordanan 
değişkenler) arasında anlamlı bulunan ilişkiler Baron ve 
Kenny’nin (1986) hiyerarşik doğrusal biçimlendirici 
regresyon analizi kriterlerini sağlamaktadır. Koşulları 
sağlayan değişkenler ile doğrusal hiyerarşik 
biçimlendirici regresyon analizi yapılmıştır.  
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Tablo 2. Katılımcıların Beden imgesi Puanlarının Sosyal Kaygı Toplam Puanları Üzerindeki Yordayıcı Etkisinde 

Sorumluluk, Uyumluluk, Dışa Dönüklük, Duygusal Denge ve Deneyime Açıklığın Biçimlendirici Rolüne Dair 

Hiyerarşik Doğrusal Biçimlendirici Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler β R² 

Beden imgesi 

Sorumluluk 

Beden imgesi x Sorumluluk 

-.126* 

-.033 

-.179** 

.016* 

.016 

.037** 

Beden imgesi 

Uyumluluk 

Beden imgesi x Uyumluluk 

-.135* 

-.242*** 

-.092 

.016* 

.080*** 

.082 

Beden imgesi 

Duygusal Denge 

Beden imgesi x Duygusal Denge 

-.134* 

-.340*** 

-.088 

.016* 

.134*** 

.139 

Beden imgesi 

Dışa Dönüklük 

Beden imgesi x Dışa Dönüklük 

-.141* 

-.309*** 

-.066 

.016* 

.105*** 

.107 

Beden imgesi 

Deneyime Açıklık 

Beden imgesi x Deneyime Açıklık 

-.156** 

-.305*** 

.034 

.016* 

.104*** 

.102 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001  

Beden imgesi ile sosyal kaygı toplam puanları arasındaki 
ilişkide Beş Faktör Kişilik Envanteri alt boyutlarından 
sorumluluk, uyumluluk, duygusal denge, dışadönüklük ve 

deneyime açıklık değişkenlerinin biçimlendirici etkilerine 
bakıldığında her bir değişken için ayrı ayrı yapılan 
analizlerin ilk basamağında beden imgesinin sosyal kaygı 
puanları üzerindeki değişimin %2’sini açıkladığı ve 
sosyal kaygı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 
yordayıcı etkiye sahip olduğu görülmüştür (F(1, 

298)=5.753, p<.05) (Bkz. Tablo 2). Bu ilişkiye 
biçimlendirici değişken olarak sokulan sorumluluk 

değişkeninin ise tek başına yordayıcılık etkisinin 
istatistiksel olarak anlamlı çıkmadığı görülmüştür 
(F(1,297)=1.053, p>.05). Uyumluluk, duygusal denge, dışa 
dönüklük ve deneyime açıklık değişkenlerinin ise tek 
başlarına yordayıcılık etkileri istatistiksel olarak  

anlamlıdır. Buna göre sosyal kaygı puanlarındaki 
değişimin %1’ini uyumluluk (F(1,297)=21.872, p<.001), 
%13’ünü duygusal denge (F(1,297)=41.857, p<.001), 

%10’unu dışa dönüklük (F(1,297)=30.920, p<.001) ve 
%10’unu deneyime açıklık (F(1,297)=30.375, p<.001) 
açıklamaktadır. Her beş biçimlendirici değişkenin ayrı 
ayrı beden imgesi puanı ile birlikte sosyal kaygı toplam 
puanı üzerindeki ortak etkileri incelendiğinde ise yalnızca 
sorumluluğun biçimlendirici etkisi istatistiksel olarak 
anlamlıdır; beden imgesi puanları ile sorumluluk ortak 
etki puanı yordanan değişkendeki değişimin %4’ünü 

açıklamaktadır (F(1,296)= 7.582, p<.05). Sorumluluk 
puanları düşük olduğunda Vücut Algısı Ölçeği ile elde 
edilen beden algısı puanları arttıkça sosyal kaygı da 
artmaktadır. Sorumluluk puanları yüksek olduğunda ise 
beden imgesi puanları arttıkça sosyal kaygı düşmektedir.  

 

Tablo 3. Katılımcıların Beden imgesi Puanlarının Olumsuz Değerlendirilme Alt Ölçek Puanları Üzerindeki Yordayıcı 

Etkisinde Sorumluluk, Uyumluluk, Dışa Dönüklük, Duygusal Denge ve Deneyime Açıklığın Biçimlendirici Rolüne 

Dair Hiyerarşik Doğrusal Biçimlendirici Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler β R² 

Beden imgesi 

Sorumluluk 

Beden imgesi x Sorumluluk 

-.123* 

-.118* 

-.232*** 

.015* 

.034** 

.073*** 

Beden imgesi 

Uyumluluk 

Beden imgesi x Uyumluluk 

-.139* 

-.272*** 

-.027 

.015* 

.088*** 

.086 

Beden imgesi 

Duygusal Denge 

Beden imgesi x Duygusal Denge 

-.130* 

-.374*** 

-.096 

.015* 

.159*** 

.165 

Beden imgesi 

Dışa Dönüklük 

Beden imgesi x Dışa Dönüklük 

-.140* 

-.292*** 

-.034 

.015* 

.095*** 

.093 

Beden imgesi 

Deneyime Açıklık 

Beden imgesi x Deneyime Açıklık 

-.158** 

-.374*** 

.059 

.015* 

.148*** 

.149 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001  

Not. Tüm ölçek puanları analiz öncesinde standart skorlara dönüştürülmüştür. Tablodaki standardize β kat sayıları 3. Adımda elde edilmiş 

katsayılardır. 

Tablo 3’te görüldüğü üzere çalışmanın beş ayrı 
değişkeninin (sorumluluk, uyumluluk, duygusal denge, 
dışa dönüklük, deneyime açıklık) biçimlendirici etkisinin 
analiz sonuçlarına göre beden imgesinin sosyal kaygı alt 
boyutlarından biri olan olumsuz değerlendirilme korkusu 
alt ölçeği üzerindeki yordayıcı etkisinin tek başına 
istatiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Bu 

analizlerin hepsinde beden imgesi olumsuz 
değerlendirilme puanlarındaki değişimin yaklaşık %2’sini 
açıklamaktadır (sırasıyla F(1,298)=5.411, p<.05; 
F(1,298)=5.411, p<.05; F(1,298)=5.411, p<.05; F(1,298)=5.411, 
p<.05; F(1,298)=5.411, p<.05). Aynı şekilde biçimlendirici 
etkisi incelenen sorumluluk, uyumluluk, duygusal denge, 
dışa dönüklük, deneyime açıklık puanlarının da tek 
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başlarına yordayıcı etkileri anlamlı çıkmıştır. Buna göre 

sorumluluk değişimin %3’ünü (F(1,297)=7.108, p<.01), 
uyumluluk %9’unu (F(1,297)=25.150, p<.001), duygusal 
denge %16’sını (F(1,297)=52.180, p<.001), dışa dönüklük 
%10’unu (F(1,297)=27.574, p<.001) ve deneyime açıklık 
%15’ini (F(1,297)=47.636, p<.001) istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde açıklamaktadır. Her beş biçimlendirici 
değişkenin ayrı ayrı beden imgesi puanları ile birlikte 
olumsuz değerlendirilme korkusu puanları üzerindeki 

ortak etkileri incelendiğinde ise yalnızca sorumluluğun 

biçimlendirici etkisi olduğu saptanmıştır; beden imgesi 

puanları ile sorumluluk ortak etki puanı yordanan 
değişkendeki değişimin %7’sini açıklamaktadır (F(1,296)= 
13.247, p<.001). Sorumluluk puanlarının düşük olduğu 
durumda Vücut Algısı Ölçeği’nden elde edilen beden 
imgesi puanları arttıkça olumsuz değerlendirilme korkusu 
puanları da yükselmektedir. Diğer yandan yüksek 
sorumluluk durumunda ise beden imgesi puanları arttıkça 
olumsuz değerlendirilme korkusu puanları da 

azalmaktadır. 

 

Tablo 4. Katılımcıların Beden imgesi Puanlarının Yeni Sosyal Durumlarda Korku ve Huzursuzluk Duyma Alt Ölçek 

Puanları Üzerindeki Yordayıcı Etkisinde Sorumluluk, Uyumluluk, Dışa Dönüklük, Duygusal Denge ve Deneyime 

Açıklığın Biçimlendirici Rolüne Dair Hiyerarşik Doğrusal Biçimlendirici Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler β R² 

Beden imgesi 

Sorumluluk 

Beden imgesi x Sorumluluk 

-.153** 

-.028 

-.148* 

.023** 

.022 

.036* 

Beden imgesi 

Uyumluluk 

Beden imgesi x Uyumluluk 

-.154** 

-.272*** 

-.155* 

.023** 

.111*** 

.123* 

Beden imgesi 

Duygusal Denge 

Beden imgesi x Duygusal Denge 

-.163** 

-.230*** 

-.013 

.023** 

.074*** 

.071 

Beden imgesi 

Dışa Dönüklük 

Beden imgesi x Dışa Dönüklük 

-.161** 

-.303*** 

-.096 

.023** 

.108*** 

.115 

Beden imgesi 

Deneyime Açıklık 

Beden imgesi x Deneyime Açıklık 

-.169** 

-.243*** 

-.031 

.023** 

.080*** 

.078 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001   

Sorumluluk, uyumluluk, duygusal denge, dışa dönüklük, 

deneyime açıklık değişkenlerinin beden imgesi ile sosyal 
kaygı alt boyutlarından biri olan yeni sosyal durumlarda 
korku ve huzursuzluk duyma alt ölçeği arasındaki ilişkide 
biçimlendirici etkilerinin analiz edildiği sonuçlara göre 
beden imgesinın yeni sosyal durumlarda korku ve 
huzursuzluk duyma alt ölçeği üzerindeki yordayıcı 
etkisinin tek başınaistatistiksel olarak anlamlı olduğu 
saptanmıştır (Bkz. Tablo 4). Bu analizlerin hepsinde 

beden imgesi olumsuz değerlendirilme puanlarındaki 
değişimin yaklaşık %2’sini açıklamaktadır (sırasıyla 
F(1,298)=5.411, p<.05;F(1,298)=5.411, p<.05; 
F(1,298)=5.411, p<.05; F(1,298)=5.411, p<.05; 
F(1,298)=5.411, p<.05). Sorumluluk alt ölçeği 
(F(1,297)=.752, p>.05) dışında biçimlendirici etkisi 
incelenen uyumluluk, duygusal denge, dışa dönüklük, 
deneyime açıklık puanlarının da tek başlarına yordayıcı 

etkileri istatistiksel olarak anlamlıdır. 

 Buna göre uyumluluk değişimin %11’ini 
(F(1,297)=30.399, p<.001), duygusal denge değişimin 
%7’sini (F(1,297)=17.330, p<.001), dışa dönüklük 
değişimin %11’ini (F(1,297)=29.326, p<.001) ve 
deneyime açıklık değişimin %8’ini (F(1,297)=19.521, 
p<.001) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
açıklamaktadır. Her beş biçimlendirici değişkenin ayrı 
ayrı beden imgesi puanları ile ortak etkileri 

incelendiğinde sorumluluk ve uyumluluk değişkenlerinin 
biçimlendirici etkilerinin anlamlı olduğu saptanmıştır. 
Buna göre beden imgesi puanları ile sorumluluk ortak 
etki puanı yordanan değişkendeki değişimin %4’ünü 
(F(1,296)= 8.100, p<.01), beden imgesi puanları ile 
uyumluluk ortak etki puanı ise yordanan değişkendeki 
değişimin %11’ini (F(1,296)= 5.236, p<.05) 
açıklamaktadır.  

Sorumluluk puanlarının düşük olduğu durumda beden 

imgesi puanlarındaki azalma ya da artmanın yeni sosyal 
durumlarda kaygı ve huzursuzluk duyma üzerindeki 
etkisinin düşük olduğu, yüksek sorumluluk durumunda 
beden imgesi puanları arttıkça yeni sosyal durumlarda 
kaygı ve huzursuzluk duyma puanlarının ise azaldığı 
saptanmıştır. Düşük uyumluluk durumunda hem düşük 
hem de yüksek beden imgesi puanlarında yeni sosyal 
durumlardan kaygı ve huzursuzluk duyma puanlarının 

neredeyse aynı olduğu bulgulanmıştır. Bununla birlikte 
yüksek uyumluluk durumunda beden imgesi puanları 
arttıkça yeni sosyal durumlardan kaygı ve huzursuzluk 
duyma puanlarının ise azaldığı tespit edilmiştir. 

Tartışma 

Bu çalışmanın temel amacı, bedensel değişimlerin ve 
düzenlemelerinin yoğun olarak yaşandığı ergenlik 
dönemindeki gençlerin, beden imgeleri ile sosyal 
anksiyete yaşamaları arasındaki ilişkide, sahip oldukları 
kişilik özelliklerinin olası biçimlendirici etkisini 

saptamaktır. Araştırmanın bu ilişkiye odaklanmasının 
sebebi ise literatürden elde edilen verilerde daha önce 
beden imgesi ve sosyal kaygı arasındaki ilişkiye (Ahmadi 
ve Bagheri, 2014; Atalay ve Gencoz, 2008; Cash & 
Fleming, 2002; Clark & Wells, 1995; Doğan, Sapmaz ve 
Totan, 2011; Eriş & İkiz, 2013; Gümüş, 2000; Koyuncu, 
Tok, Canpolat, Çatıkkaş, 2010; Titchener ve Wong, 
2015), beden imgesi ile kişilik özellikleri arasındaki 

ilişkiye (Davis, 1997; Davis, Dionne ve ark., 1996; 
Kvalem ve ark., 2006; Skorek, Song, Dunham, 2014; 
Swami, Traan, Brooks, Kanaan, Luesse, Nader, Voracek 
2013; Roberts & Good, 2010;  Miner-Rubino ve ark., 
2002; Rosa, Tomai, Lauriola, Martino, 2019;  Swami, 
Hadji-Michael, M., Furnham, 2008) ve sosyal anksiyete 
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ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiye (Cheek & Briggs, 

1990; Harrist, Zaia, Bates, Dodge, Pettit 1997;  Kang, 
Johnson ve Kim, 2013; Kaplan, Levinson, Rodebaugh, 
Menatti, Weeks, 2015; Ladd & Troop-Gordon, 2003; 
Ladd, 1999; Pope, Bierman, Mumma, 1991) odaklanan 
bir çok çalışmaya rastlanmasına rağmen, kişilik 
özelliklerinin, beden imgesi ve sosyal anksiyete 
arasındaki ilişkide sahip olduğu aracı rolün varlığına ve 
etkisine odaklanan her hangi bir çalışmaya rastlanmamış 

olmasıdır.  

Araştırmanın ilk analiz adımında katılımcıların beden 
imgesi, kişilik özellikleri ve sosyal kaygı düzeyleri 
arasındaki ilişkiyi değerlendirilmesiyle elde edilen 
bulgular değerlendirildiğinde 15-18 yaş arası ergenlerde 
beden imgesi, kişilik özellikleri ve sosyal kaygı arasında 
kısmen anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır.  

Literatüre bakıldığında, sosyal kaygı ve kişilik 
özelliklerini temel alan araştırma birikimi mevcut olsa da 

bu araştırmaların önemli bir kısmı yetişkinlere 
odaklanmaktadır.  

Bu nedenle psikolojik iyi oluş ya da anksiyete gibi 
konularla ilgili olarak ergenler ve çocuklarla yapılan 
çalışmalar diğer psikolojik özellikleri konu alan 
çalışmalara oranla daha sınırlı kalmıştır (Gaderman, 
Schonert-Reichl, Zumbo, 2010; Huebner, 2004; Lewis, 
Huebner, Malone ve Valois, 2011). 

Beden imgesi ile sosyal anksiyete arasındaki ilişki 
değerlendirildiğinde, iki değişken arasında istatiksel 
olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. İkiz ve 
Eriş’in 2013 yılında toplam 300 ergen ile gerçekleştirdiği 
araştırma bizim bulgularımızı destekler niteliktedir, 
çalışmanın sonucuna göre olumlu beden imgesine sahip 
ergenlerin, sosyal anksiyete yaşama seviyelerinin 
olumsuz beden imajına sahip ergenlerden daha düşük 

olduğu saptanmıştır.  

Doğan, Sapmaz ve Totan’ın 2011 yılında 473 öğrenci ile 
gerçekleştirdiği ve Beden İmgesi Baş Etme Stratejileri 
Ölçeğinin geçerlilik ve güvenirliğini ölçtükleri çalışmada, 
olumsuz beden imgesine sahip kişilerin bedensel 
görünümleri nedeniyle yeni sosyal ortamlara girmekten 
kaçındıkları, olumsuz değerlendirmelerden olabildiğince 
sakınmaya çalıştıkları saptanmıştır.  

Diğer yandan, Clark ve Wells (1995), kişinin kendi beden 
imgesine yönelik çarpıtılmış bilişsel süreçlerin, benlik ve 
sosyal anksiyete ilişkisini olumsuz değerlendirme de 
önemli derecede etkisi olduğunu savunmuşlardır.  

Çalışmamızda da beden imgesi ile sosyal kaygı seviyesi 
arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkinin varlığını 
destekler nitelikte olduğu gözetildiğinde, bulgularımız 
literatür verilerini doğrular niteliktedir. 

Bulgular kişilik özelliklerinin, sosyal kaygı ve beden 

imgesi ile arasındaki ilişkisi açısından 
değerlendirildiğinde, çalışmamızın literatürdeki bazı 
çalışmalarla çelişen, bazılarını da destekler nitelikte 
sonuçlar elde ettiği görülmektedir. 

 Miner- Rubino ve arkadaşları, dışadönük ve nörotik 
kişilik özellikleri ile beden imgesi arasında ilişki 
olduğunu gözlemlemişlerdir. 

 Roberts ve Good’un 2010 yılında medya etkisi ile beden 

algısı arasındaki ilişkiyi incelemek üzere yapmış 
oldukları çalışma sonucunda da nörotiklik düzeyi yüksek 

olan katılımcıların kendilik algısı diğer kişilere göre daha 

düşük bulunmuştur.  

Swami ve arkadaşlarının 2013 yılında 4289 kadınla 
yapmış oldukları çalışma sonucunda; beden imgesinin 
dışadönüklükle pozitif, nörotiklik ile de negatif ilişkisi 
olduğu gözlemlenmiştir. Cruicshank (2009) lise 
öğrencileriyle yapmış olduğu çalışmada kişilik özellikleri 
ve beden imgesi ve yeme bozuklukları arasındaki ilişkiye 
yoğunlaşmış, gelişime açıklık ve nörotiklik ile beden 

imgesi arasında negatif korelasyon bulmuştur. Swami, 
Hadji-Michael ve Furnham ise 2008 yılında yapmış 
oldukları çalışmada, deneyime açık ve uyumlu kişilerin, 
dış görünüşe müdahale eden operasyonlara, diğer kişilere 
göre daha az istekli olduklarını gözlemlemişlerdir. 

Bizim çalışmamızın sonucu, kişilik özellikleri ve beden 
imgesi arasındaki ilişkinin varlığını destekler nitelik 
taşımayarak, literatürle kısmen çelişme göstermektedir.  

Aynı zamanda literatürde ergenlerde kişilik 

özelliklerinden uyumluluk, sorumluluk ve deneyime 
açıklık ile beden imgesi arasındaki ilişkiye odaklanan 
herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmamız 
sonucunda da bu kişilik özelliklerinin beden imgesi ile 
aralarında ilişki olmadığı gözlemlenmiştir. 

Bunun yanı sıra, Flint’in (2004) kişilik özelliklerinin 
sosyal anksiyete deneyimleme düzeyini araştırdığı 
çalışmasında, içedönük kişilerin sosyal kaygı düzeyleri 

dışadönük ve atılgan kişilere göre daha yüksek bulunarak 
yaptığımız araştırma sonuçları ile paralellik 
göstermektedir.  

Mete (2006) dışadönük bireylerin kişilerarası iletişimde 
daha başarılı olduklarını, nörotik kişilerin genellikle 
endişeli, güvensiz ve gergin olmalarından ötürü sosyal 
yaşantılarında daha fazla anksiyete yaşayabileceklerini 
belirtirken, Hedges (1977) dışadönüklerin topluluk 

içerisinde duygularını rahatlıkla ifade edebilen, sosyal 
yaşantılarında kaygıları düşük kişiler olduklarını 
desteklemiştir. 

Kang, Johnson ve Kim 2013 yılında kadın üniversite 
öğrencileriyle çalışma yapmış, çalışmanın sonucunda 
mükemmeliyetçilik ve nörotiklik ile sosyal kaygı arasında 
pozitif yönde yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu 
gözlemlenmiştir.  

Nörotik kişiliklerin insanlar tarafından reddedilmeye, 
dışlanmaya yol açabilmekte olduğu (Harrist ve ark., 
1997; Pope ve ark., 1991), dışadönüklük ve uyumluluk 
gibi pozitif kişilik özelliklerinin ise çevre tarafından 
kabul edilme ile ilişkili olduğu bulunmuştur (Ladd, 
1999).  

Çalışmamızda literatürle paralel olarak sosyal kaygı ve 
kişilik özellikleri arasındaki ilişki ile sosyal kaygı ve 
beden imgesi arasındaki ilişkinin varlığını destekler 

nitelikte sonuçlar elde edilmiştir. Fakat literatürde beden 
imgesi ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi kısmen 
destekleyen çalışmaların varlığına rağmen, çalışmamızda 
beden imgesi ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi 
destekler nitelikte bir bulgu elde edilmemiştir. Bu sonuç 
araştırma örnekleminin sınırlılığına, katılımcıların 
cinsiyet, sosyo ekonomik ve diğer demografik özellikler 
açısından homojen dağılmamasına bağlanabilir. 

Gelecekte yapılacak olan beden imgesi ve sosyal kaygı 
arasındaki ilişkiyi irdeleyen araştırmaların örneklem 
seçiminde büyük boyutta bir popülasyona sahip olması ve 
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demografik değişkenlerdeki homojen dağılıma dikkat 

edilmesinin elde edilecek sonuçların tutarlılığı açısından 
önemli olacağı düşünülmektedir.  

Bu araştırmanın litaratürle uyumunun yanı sıra bazı 
kısıtlılıkları da vardır. Mevcut araştırma örneklemi 
İstanbul ilinden seçilmiş 3 lise ile sınırlıdır.  

Dolayısıyla gelecekte yapılacak araştırmaların 
örnekleminin farklı illerdeki okullardan seçilmesi 
çeşitliliğin sağlanması açısından önemli olacaktır.  

Araştırmamız, daha farklı illerden, daha geniş sosyo-
ekonomik çeşitliliğin sağlandığı, kız erkek ve yaş grubu 
dağılımlarının daha homojen olduğu örneklem 
gruplarıyla karşılaştırmalı olarak incelenebilir.  

Sonuç olarak beden imgesi, sosyal anksiyete ve kişilik 
özellikleri arasındaki ilişkiyi değerlendiren ve sosyal 
anksiyete düzeyinin yordanan, beden imgesinin ise 
yordayıcı değişken olarak belirlenip söz konusu ilişkide 
kişilik özelliklerinin biçimlendirici etkisinin 

değerlendirildiği bu çalışmada, kişilik özelliklerinin 
anlamlı biçimlendirici etkileri olduğu sonucu ortaya 
çıkmıştır.  

Tüm bu veriler değerlendirildiğinde, bu çalışmanın dünya 
literatüründe bir benzerinin bulunmaması ve bu 
çalışmayla birlikte beden imgesi, sosyal anksiyete ve 
kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin ilk kez bir arada 
değerlendirilmesi söz konusu olmasından ötürü literatür 

araştırmalarına yeni bir bakış kazandırdığı ve bu ilişkiyi 
inceleyecek gelecekteki çalışmalara aracı olabileceği 
düşünülmektedir. 
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