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Benlik saygısı, kişinin kendisini, yeteneklerini ve 
düşüncelerini olumlu veya olumsuz olarak değer-
lendirmesidir. Benliğini algılayışı ve ona bakış 
açısıdır. İki kuramsal görüş benlik saygısının odak-
larını farklı tanımlamıştır. William Cames, benlik 
saygısının odağını kişinin spesifik bir konu üzerin-
de başarısının derecesi olarak tanımlarken;               
C. Horton Cooley, benlik saygısının odağını kişinin 
görüşlerine önem verdiği diğer kişiler tarafından 
nasıl görüldüğüne ilişkin algısı olarak tanımlanır. 
(Harter, 1990)

Düşük benlik saygısı olan kişiler, sosyal ortamlarda 
diğer kişilerin kendileri içi olumsuz yargılar oluştu-
racağı ve saygıya layık görülmeme endişesine 
kapılırlar. (Subaşı, 2009:3)

Nitekim düşük benlik saygısına sahip bireylerin 
diğer insanlar tarafından yetkinlikleri üzerinde 
olumsuz eleştiriler alması birey üzerinde endişe 
yaratıp çoğu zaman kendini sabotaj ile sonuçlanır. 
(Özçetin ve Hiçdurmaz, 2016:145)

1.Kuramlarda Benlik Saygısı 
1.1.Benlik Düzenleme Odağı
Birçok kuramda benlik saygısının şekillenmesini 
ele alınmıştır. Higgins’e göre benlik “ gerçek 
benlik”, “ideal benlik”  ve “olması gereken benlik” 
olarak 3 boyutta incelenmelidir. Bu boyutları şöyle 
tanımlamaktadır; gerçek benlik bireyin var olduğu-
nu düşündüğü ve algıladığı benliği, ideal benlik 
sahip olmayı hayal ettiği, olması gereken benlik ise  
sahip olması gerektiğine inandığı benlik özellikleri-
dir. Bireyin gerçek benliği ve ideal benliği arasında 
yaşadığı ayrımlar tatminsizlik, hayal kırıklığı ve 
üzüntü gibi duygularla; gerçek benlik ile olması 
gereken benlik arasında yaşanan ayrımlar ise huzur-
suzluk, korku ve gerginlik gibi duygularla bireye 
geri döner. Benlikler arasındaki ayrımlar çoğaldık-
ça kişinin benlik saygısı azalabilir. (Higgins 1987; Aktaran 

Yılmaz, 2016)

 
1.2. Yapısal Kuram 
Bugün kullandığımız anlamıyla benlik kavramı ilk 
olarak Sigmund Freud’un geliştirdiği Yapısal 
Kuram içerisinde yer almıştır. Freud benliği id, ego 
ve süperego şeklinde birbiri ile ilişki içinde olan 
kavramlar olarak tanımlamış ve benlik saygısını 
bireyin yalnızca kendisine yönelik tutumu olarak 
değerlendiremiyeceğimizi savunmuştur. Kurama 
göre benlik saygısı, id ve süperego tatmin edilme-
den kazanılamaz.  Tatmin edilmeyen süperego ve id 
arasında çatışma yaşandığında benlik suçluluk 
duygusuna kapılmakta ve bireyde benlik saygısı 
gelişmemektedir. (Öztürk ve Uluşahin, 2016; Aktaran Okcu, 2019)

1.3.Bağlanma kuramı
Benlik saygısının gelişiminde, beslenme sırasında 
annenin bebekle iletişim kurması ve sarılması gibi 

faktörlerin bebeğin güven, değer ve kendine saygı 
geliştirmesinde önemli bir etken olduğu savunul-
muştur. Erken çocukluk zamanında aile içinde 
yaşanan sorunları çocuklar anlamlandıramamakta 
ve bunun yanı sıra sorunların kaynağının kendisi 
olduğuna inanıp suçluluk duygusu yaşayabilir, 
kendine olan güven ve saygısı zedelenebilir. (Solmuş, 

2010)

2. Benlik Saygısını Yordayan Faktörler
2.1.Aile
Bireyin gelişimi boyunca birçok faktör benlik 
saygısını etkiler, gelişim psikolojisi alanında 
yapılan araştırmalar bu faktörler arasında benlik 
saygısı gelişimini en çok  etkileyen faktörün 
ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki olduğunu göster-
mektedir.
 
Kağıtçıbaşı ve Cemalcılar’a göre (2014) “Anne 
babasının kendisini sevdiğini, güvendiğini, ilgilen-
diğini gören çocuk kendisini sevgiye, ilgiye ve 
güvene layık biri olarak görmeye başlayacaktır. 
Tam tersi olarak, anne babasından sevgi ve kabul 
görmeyen çocuk düşük benlik saygısı geliştirecek-
tir. Ergenlerle yapılan boylamsal bir çalışma, aşın 
derecede ebeveyn eleştirisine maruz kalmanın 
depresyon ve düşük benlik saygısına yol açtığını 
bulmuştur.”

 Benlik saygısı düzeyi anne ve babanın eğitimi ile 
pozitif ilişkilidir. Bunun yanında çalışan annelerin  
çocuklarında benlik saygısı gelişiminin daha 
yüksek olduğu saptanmıştır. Yine aynı çalışmada 
ailesinden ilgi gördüğünü belirten bireylerin benlik 
saygısı düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmek-
tedir.  (Özkan, 1994) 

2.2. Kronik Hastalık ve Sağlığın Algılanması 
Bireyin sağlığını iyi algılamasının benlik saygısına 
etkili olabileceği saptanmıştır. Tekir, Yaşar, Çevik 
ve diğerlerinin yaptığı araştırma (2018) göstermek-
tedir ki  kronik hastalığı olan öğrencilerin, kronik 
hastalığı olan öğrencilere oranla benlik saygısı daha 
düşüktür. Karadağ, Güner, Çuhadar ve diğerlerinin 
çalışması da (2008) bu bulguyu destekler nitelikte 
sağlığını kötü algılayan bireylerin benlik saygısını 
ortalamasının düşük bulduklarını bizlere sunmuş-
tur. Ayrıca cilt hastalıkları yaşayan bireylerde, fonk-
siyon kaybı veya yaşam kaybı riski olmasa da 
özellikle yüz ve eller gibi görünür organlarda 
oluşan sorunların benlik saygısını olumsuz etkiledi-
ği görülmüştür. (Papadopoulos, L., Bor, R., & Legg, C. 1999)

2.3 Kardeş sayısı 
Alanyazında benlik saygısının etkilendiği bir diğer 
faktör olarak karşımıza kardeş sayısı çıkmaktadır. 
Bu çalışmalarda ebeveynlerin çocuk sayısı azaldık-
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faktör olarak karşımıza kardeş sayısı çıkmaktadır. 
Bu çalışmalarda ebeveynlerin çocuk sayısı azaldık-

ça çocuklarına ayırdığı zaman ve ilginin kalitesinin 
arttığı ve çocuğa kendi isteklerini, duygularını ve 
düşüncelerini anlatmak için daha fazla alan kazan-
dığı ve benlik saygısını artırabileceğini sonucuna 
varılmıştır. (Karadağ ve ark., 2008; Başer ve ark., 1998)

3.Benlik Saygısının Yordadığı Faktörler
3.1. Öz Denetim
Benlik saygısı ortalamanın altında olan bireylerin 
öz denetimde bulunmasında kısıtlayıcı rol oynaya-
bileceği saptanmıştır. Düşük benlik saygısı endişe-
ye yol açtığı için kişiye, kendisini kontrol etme 
mekanizmalarını ve amaca yönelik öz denetimde 
engelleyici olabileceği görülmüştür. (Kağıtçıbaşı ve 

Cemalcılar, 2014)

3.2.Stresle başa çıkma
Joshanloo ve Afshari yaptıkları araştırmada (2011)  
benlik saygısı ve stresle başa çıkma yöntemleri 
arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ve benlik saygı-
sı yüksek kişilerin sosyal destek arama yoluna daha 
sık başvurduklarını saptamışlardır. Bulgular ayrıca 
benlik saygısının vicdanlılığa ve yaşam doyumu 
üzerinde güçlü etkisi olabileceği yönündeydi.

Yalnız bireylerin düşük benlik saygısına ve zayıf 
psikolojik sağlamlığa sahip olduğunu gösteren 
araştırma bulguları ile tutarlı olarak bu araştırmanın 
ilk bulgusu, yalnızlık puanlarının benlik saygısı ve 
psikolojik sağlamlık puanları ile negatif yönde 
anlamlı ilişkilere sahip olduğunu göstermektedir. 
(Güloğlu ve Karaırmak, 2010)

3.3 Boyun eğici davranışlar
Torun, Arslan, Nazik ve arkadaşlarının hemşirelik 
bölümü öğrencilerinin katılımıyla yaptığı araştır-
manın (2012) sonucunda benlik saygısı gelişimi 
orta ve düşük düzeyde olan öğrencilerin, boyun 
eğici davranışlar gösterdikleri ve daha itaatkar bir 
tutum gösterdikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin 
benlik saygıları arttıkça boyun eğici davranışların 
azaldığı saptanmıştır.
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