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Özet
Bu çalışmada, özgünlüğün (kendine yabancılaşma, dış çevrenin etkisini kabullenme ile özgün yaşantı; Wood,
Linley, Maltby, Baliousis ve Joseph, 2008), sürekli kaygının ve benlik saygısının psikolojik iyi oluşu yordama gücü
incelenmiştir. Üniversite öğrencilerinden oluşan bir örneklem (86 kız ve 44 erkek) üzerinde yürütülen
çalışmanın bulgularına göre, özgünlüğün alt boyutları, benlik saygısı ve sürekli kaygı psikolojik iyi oluş ile
anlamlı olarak ilişkilidir. Yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonucunda, birinci aşamada analize girilen
özgünlüğün alt boyutlarından olan özgün yaşantının ve kendine yabancılaşmanın psikolojik iyi oluşu anlamlı
olarak yordadığı görülmektedir. Benlik saygısının ve sürekli kaygının aşamalı şekilde analize dâhil edilmesinin
ardından ise benlik saygısı, özgün yaşantı ve sürekli kaygı psikolojik iyi oluşu anlamlı olarak yordamıştır. Bulgular
ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Psikolojik iyi oluş, özgünlük, benlik saygısı, sürekli kaygı, üniversite öğrencileri.

INDIVIDUAL DIFFERENCES AS PREDICTORS OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING:
AUTHENTICITY, SELF-ESTEEM AND TRAIT-ANXIETY
Abstract
This study aimed to investigate the predictive strength of authenticity (self-alienation, accepting external
influence and authentic living; Wood, Linley, Maltby, Baliousis ve Joseph, 2008), self-esteem and trait anxiety
on psychological well-being. The findings of the study which was based on a university students sample (86
female and 44 male), revealed that dimensions of authenticity, self-esteem and trait-anxiety were significantly
correlated with psychological well-being. Based on the findings of hierarchical regression analysis, at the first
step, only self-alienation and authentic living dimensions were found to be the significant predictors of
psychological well-being. After entering self-esteem and trait anxiety into the analysis; self-esteem, authentic
living and trait anxiety appeared as significant predictors of psychological well-being. Findings were discussed
based on relevant literature.
Keywords: Psychological well-being, authenticity, self-esteem and trait anxiety, university students.

GİRİŞ
Literatürde iyi oluş (well-being) genel olarak, iki bakış açısı (gelenek) ile incelenmektedir (Keyes, Shmotkin ve
Ryff, 2002; Linley, Maltby, Wood, Osborne ve Hurling, 2009; Ryan ve Deci, 2001; Waterman, 1993). Bunlardan
ilki hedonik (veya öznel iyi oluş) bakış açısı olarak adlandırılmaktadır (Keyes ve diğ., 2002; Ryan ve Deci, 2001;
Deci ve Ryan, 2008; Waterman, 1993). Öznel iyi oluş mutluluk kavramına odaklanmaktadır (Deci ve Ryan, 2008;
Keyes ve diğ., 2002, Ryan ve Deci, 2001) ve kişinin yaşamına ilişkin bilişsel-duygusal değerlendirmeleri olarak
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tanımlanmaktadır (Diener ve Diener, 1995). Genel olarak, bilişsel değerlendirme yaşam doyumu ve duygusal
değerlendirme ise olumlu duygulanım ve olumsuz duygulanım ile ölçülmektedir (Diener, Emmons, Larsen ve
Griffin, 1985; Diener ve Diener, 1995). İyi oluş konusundaki çalışmaların genellikle öznel iyi oluşa odaklanmış
olduğu belirtilmektedir (Deci ve Ryan, 2008). Ülkemizde yapılan çalışmaların da görece daha büyük bir kısmının
öznel iyi oluş bakış açısı temelinde yürütülmüş olduğu görülmektedir (örn., Doğan ve Sapmaz, 2012; Eryılmaz ve
Ercan, 2011; Kabasakal ve Uz Baş, 2013; Tuzgöl Dost, 2007).
Bu çalışmada da ele alınan ikinci bakış açısı yani; eudaimonizm (ya da psikolojik iyi oluş) ise kişilerin psikolojik
işlevselliğine ve potansiyellerini gerçekleştirmesine vurgu yapmaktadır (Keyes ve diğ., 2002; Linley ve diğ., 2009;
Ryan ve Deci, 2001, Deci ve Ryan, 2008; Waterman, 1993). Psikolojik iyi oluş konusunda da yürütülmüş çeşitli
yurtiçi çalışmalar (örn., Cenkseven ve Aktaş, 2007; Özen ve Gülaçtı, 2012) bulunmaktadır. Bu çalışmada,
üniversite öğrencilerinde oluşan bir örneklem üzerinde üç bireysel farklılığın yani; benlik saygısı, sürekli kaygı ve
özgünlüğün (kendine yabancılaşma, dış çevrenin etkisini kabullenme ile özgün yaşantı) psikolojik iyi oluşu
yordama gücü araştırılmaktadır.
Psikolojik İyi Oluş
Optimum düzeyde psikolojik işlevsellik ve deneyim olarak tanımlanan psikolojik iyi oluş özerklik, gelişme,
özgünlük, anlamlı yaşamla varoluşsal bir uğraş içinde olma gibi kavramları vurgulamaktadır (Keyes ve diğ.,
2002; Ryan ve Deci, 2001; Durkin ve Joseph, 2009; Huta ve Waterman, 2014).
Psikolojik iyi oluş bakış açısının önemli temsilcilerinden olan Ryff (1989), geliştirdiği çok boyutlu psikolojik iyi
oluş modeli çerçevesinde sağlıklı psikolojik işlevsellik için altı boyut ortaya koymuştur. Ryff (1989) bu alt
boyutları psikoloji tarihindeki önemli bazı kişilerin (örn., Maslow, Rogers, Erikson, Allport gibi) psikolojik
işlevsellikle ilgili görüşleri çerçevesinde şekillendirdiğini belirtmektedir. Bu boyutlar kendini kabul, başkaları ile
olumlu ilişkiler, kişisel gelişim, yaşam amacı, çevresel hakimiyet ve özerkliktir (Ryff, 1989). Ryff (1989) kendini
kabul boyutu altında, benliğe ilişkin olumlu tutuma sahip olmanın ve geçmişi kabul etmenin önemine işaret
etmektedir. İkinci boyut olan başkaları ile olumlu ilişkiler kurabilme ise başka insanlarla sıcak ve güvenilir
ilişkiler kurabilmeyi tanımlamaktadır (Ryff, 1989; Keyes, Shmotkin ve Ryff, 2002). Üçüncü boyut olan özerklik ise
bağımsızlık, özgür irade gibi kavramları temsil etmekte ve onay aramaktan ziyade kişinin kendi kişisel
standartlarına uygun davranmasını içermektedir (Ryff, 1989; Ryff ve Keyes, 1995). Çevresel hakimiyet
boyutunda, kişinin kendisi için uygun olacak çevreyi seçebilmesi, çevresel koşullarını değiştirebilmesi veya
kontrol edebilmesi vurgulanır (Ryff, 1989; Keyes, Shmotkin ve Ryff, 2002). Kişisel gelişim boyutunda ise yaşam
boyu gelişimin ve kişinin kendini gerçekleştirebilmesinin önemine işaret edilir (Ryff, 1989; Ryff ve Keyes, 1995).
Ryff (1989) kişisel gelişimin Aristo’nun eudaimonia kavramı ile en fazla uyuşan boyut olabileceğini ileri
sürmektedir. Altıncı ve son boyut olan yaşam amacı ise kişinin yaşamda anlama ve hedeflere sahip olmasını tarif
etmektedir (Ryff, 1989; Ryff ve Keyes, 1995).
Ryff’ın (1989) önermiş olduğu altı boyutlu psikolojik iyi oluş modeli ve bireysel farklılıklar arasındaki ilişkiler
üzerine yurtdışında birçok çalışma yürütülmüştür. Örneğin, Keyes, Shmotkin ve Ryff (2002) psikolojik iyi oluş ile
öznel iyi oluşun yaş, eğitim düzeyi ve beş faktör kişilik özellikleriyle olan ilişkisini incelemişlerdir. Benzer
biçimde, Schmutte ve Ryff (1997) psikolojik iyi oluşun alt boyutlarının beş faktör kişilik özellikleri ile olan
ilişkilerini araştırmışlardır. Park ve Jeong (2015) mükemmeliyetçilik ile psikolojik iyi oluş, yaşam doyumu ve
benlik saygısı ilişkileri üzerinde durmuştur. Liu, Shono ve Kitamura (2009) modelde tanımlanan altı alt boyutun
depresyon ve kaygı ile olumsuz ilişkiye sahip olduğunu rapor etmiştir. Psikolojik iyi oluş ve bireysel farklılıklara
odaklanan çeşitli yurtiçi çalışmalar mevcuttur (yalnızlık ve psikolojik iyi oluş (Çeçen ve Cenkseven, 2007); sosyal
beceri ve psikolojik iyi oluş (Özen ve Gülaçtı, 2012); kişilik özellikleri ve öz-anlayış ile psikolojik iyi oluş
(Sarıcaoğlu ve Arslan, 2013); öznel ve psikolojik iyi oluşun yordayıcıları (Cenkseven ve Akbaş, 2007) gibi).
Bu çalışmada ise bireysel farklılıklar özgünlük, benlik saygısı ve sürekli kaygı olarak ele alınmış ve ilgili
değişkenlerin psikolojik iyi oluş üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Aşağıdaki kısımlarda psikolojik
iyi oluş ve belirtilen üç bireysel farklılık arasındaki ilişkilere ilişkin literatür sunulmaktadır.
Özgünlük ve Psikolojik İyi Oluş
Psikolojik iyi oluş kavramına benzer biçimde kişinin gerçek benliğine vurgu yapan özgünlük ise ondan farklı
olarak genellikle bir kişilik değişkeni olarak ele alınmaktadır. Harter (2002) iyi oluş ile yakından ilişkili bir kavram
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olan özgünlüğün bir yanı ile “kişinin kendini bilmesi” olarak tanımlanabileceğini ve diğer yanı ile “gerçek
benliğine uygun davranmayı” içerdiğini belirtmektedir (s.382). Yine, psikolojik iyi oluş kavramı ile benzer
biçimde kavramın felsefi tarihçesi Antik Yunan dönemine dayanmaktadır (Kernis ve Goldman, 2006). Psikoloji
tarihinde de psikoanalistler, hümanist psikologlar gibi pek çoklarının özgünlük ve onun psikolojik işlevsellikle
olan bağına ilişkin görüşleri çeşitli yazarlar tarafından dile getirilmiştir (Harter, 2002; Kernis ve Goldman, 2006;
Wood ve diğerleri, 2008). Harter’ın (2002) kavramsallaştırmasının yanı sıra Kernis ve Goldman (2006),
özgünlüğe ilişkin farkındalık, yansız işleme, davranış ve ilişki yönelimi boyutlarından oluşan bir model ortaya
koymuşladır (Goldman ve Kernis, 2002; Kernis ve Goldman, 2006). Bu modele ilişkin ölçeğin Türkiye’de
üniversite öğrencileri üzerinde test edildiği ve desteklendiği görülmektedir (İmamoğlu, Günaydın ve Selçuk,
2011).
Bu çalışmada kullanılan özgünlük modeli ile ölçeği ise Wood ve diğ. (2008) tarafından geliştirilmiştir. BarretLennard’ın (1998, Wood ve diğ., 2008 içinde) özgünlük kavramsallaştırması temelinde, Wood ve diğ. (2008) üç
boyutlu bir özgünlük modeli önermişlerdir. İlk boyut olan kendine yabancılaşma; kişinin fiziksel, duygusal ve
bilişsel süreçlerine ilişkin anlık deneyimleri yani, gerçek benliği ile bunlara ilişkin bilinçli farkındalığının örtüşme
düzeyini tanımlamaktadır. Kişinin içsel süreçlerine ilişkin bilinçli farkındalığı ile tutarlı davranması ise
özgünlüğün ikinci boyutu olarak nitelenen özgün yaşantıyı oluşturmaktadır (Wood ve diğ., 2008). Üçüncü boyut
olan dış etkiyi kabullenme ise özgünlüğün diğer iki boyutunu yani; kendine yabancılaşmayı ve özgün yaşantıyı
birden etkilemektedir (Wood ve diğ., 2008). Dış etkiyi kabullenme boyutu kişinin “diğerlerinin etkisini
kabullenme ve onların beklentilerine uyma” yönündeki eğilimini yansıtmaktadır (Wood ve diğ., 2008, s.386).
Wood ve diğ. (2008) ana akım danışma psikolojisinde özgünlüğün iyi oluşun temeli olarak görüldüğünü ve
özgün olmamanın ise psikopatoloji ile bağlantılı olarak düşünüldüğünü dile getirmektedir. Yapılan çalışmalar,
beklendiği gibi, özgünlüğün psikolojik işlevsellik veya psikolojik uyum üzerinde olumlu etkilerini göstermektedir
(örneğin, Goldman ve Kernis, 2002; Kernis ve Goldman, 2006; Wood ve diğ., 2008). Kernis ve Goldman (2006)
rapor ettikleri birçok çalışmaları çerçevesinde, özgünlüğün hedonik ve eudaimonik iyi oluşla ilişkili olduğunu
ifade etmektedir. Benzer biçimde, Wood ve diğ. (2008) özgünlüğün alt boyutları ile psikolojik iyi oluşun alt
boyutları arasında anlamlı ilişkiler (özgün yaşantı ile yaşam amacı alt boyutları dışında) bulmuşlardır.
Neff ve Suizzo (2006), Erikson’ın (1968, Neff ve Suizzo, 2006 içinde) kimlik başarısı dönemi bağlamında,
özgünlüğe ilişkin kaygıların üniversite dönemindeki yoğunlukla görülebileceğine dikkat çekmektedir. Yurtiçinde
üniversite öğrencileri üzerinde özgünlüğün birçok değişken ile ilişkisi araştırılmış olduğu görülmektedir
(özgünlük ve kendini engelleme, Akın ve Akın (2014); özgünlük ve psikolojik duyarlılık, Satıcı, Kayış ve Akın
(2013) vb. ). Ayrıca, doğrudan özgünlük ve iyi oluş arasındaki ilişkileri ele alan çalışmalar da mevcuttur. Örneğin;
İlhan ve Özdemir (2013) üniversite öğrencileri üzerinde yürüttükleri çalışmalarında, Wood ve diğ. (2008) modeli
temelinde özgünlüğün alt boyutları ile öznel iyi oluş (yaşam doyumu, olumlu-olumsuz duygulanım), benlik
saygısı ve özerklik doyumu arasında anlamlı ilişkiler bulmuştur. Ayrıca, İlhan ve Özdemir (2013) öznel iyi oluşu,
özgünlüğün üç alt boyutunun anlamlı olarak yordadığını rapor etmişlerdir. Benzer şekilde, Akın (2014)
üniversite öğrencileri üzerinde yürüttüğü çalışmasında, özgünlüğün üç alt boyutunun öznel mutluluğu anlamlı
olarak yordadığını göstermiştir.
Görüldüğü gibi, Türkiye’de yürütülmüş çalışmaların genel olarak özgünlükle öznel iyi oluş arasındaki ilişkiler
üzerinde yoğunlaşmıştır. Diğer taraftan, psikolojik iyi oluşu üzerine yürütülmüş bir çalışma çerçevesinde
(Kuyumcu ve Güven, 2012), özgünlük ile psikolojik iyi oluş arasında bu çalışmada beklenen ilişkiye destek
sağlanabilir. Kuyumcu ve Güven (2012) Türk ve İngiliz üniversite öğrencilerinden oluşan iki örneklemde,
duyguları fark etme ve ifade etme boyutlarının psikolojik iyi oluşu anlamlı olarak yordadığını bulmuştur.
Kuyumcu ve Güven’in (2012) incelemiş oldukları duyguları fark etme ile özgünlüğün alt boyutu olan kendine
yabancılaşma ve duyguları ifade etme ile özgünlüğün özgün yaşantı boyutları arasında paralellik kurulabilir. Bu
bağlamda, ilgili çalışmada iki farklı kültürde de öğrencilerin kendilerine yabancılaşma düzeylerinin düşük olması
(veya; duyguları fark etme) ve özgün yaşantının (veya; fark ettikleri duyguları açıkça ifade etme) psikolojik iyi
oluş üzerindeki anlamlı etkileri gösterilmiştir. Yine, üniversite öğrencileri üzerinde yürütülmüş bir başka
çalışmada, mevcut yaşam anlamı ile özgünlüğün üç alt boyutu arasındaki anlamlı ilişkiler bildirilmiştir (Akın ve
Taş, 2015). Aktarılan literatür çerçevesinde bu çalışmada da özgünlüğün alt boyutlarının (kendine yabancılaşma,
dış çevrenin etkisini kabullenme ile özgün yaşantı) psikolojik iyi oluşu anlamlı olarak yordayacağı
beklenmektedir.
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Benlik Saygısı ve Psikolojik İyi Oluş
Psikoloji literatüründe sıklıkla ele alınan ve oldukça popüler bir kavram olan değişkenlerden biri olan benlik
saygısı genel olarak, kendileri hakkında nasıl hissettiklerine ilişkin bir göreli olarak kalıcı bir kavram ele alınmakla
beraber kişinin çeşitli beceriler ve yetenekler açısından kendisini nasıl değerlendirdiğine ilişkin bir kavram olarak
da kullanılmaktadır (Brown, 1998). Ayrıca, benlik saygısı kişisel ve grup üyeliklerinden kaynaklanan sosyal
değerlendirmelerine ilişkin de kullanılabilmektedir (Hewitt, 2009).
Bu konudaki birçok araştırmada genellikle yüksek ve düşük benlik saygısı karşılaştırılmıştır. Bu çalışmalarda
düşük benlik saygısının saldırganlık, anti-sosyal davranış, suç gibi olumsuz sonuçlarla (Donellan, Trzesniewski,
Robins, Moffitt ve Caspi, 2005) ilişkisi ve yüksek benlik saygısının ise olumlu sonuçlarla ilişkisi aktarılsa
(Heatherton, Wyland, ve Lopez, 2003) da bu yaygın görüşü doğrulamayan çalışmalar da mevcuttur. Örneğin,
Lambird (2006), yüksek benlik saygılı insanların ego tehdidi altında düşük düzeyde kendini düzenleme
gösterdiklerini aktararak, yüksek benlik saygısının belirtildiği gibi her zaman olumlu ve uyumlu sonuçlarla ilişkili
olmayabileceğini belirtmiştir. Benzer biçimde, Baumeister, Champell, Krueger ve Vohls (2003) bu konuda
yaptıkları çalışmalarında, yüksek benlik saygısının düşük benlik saygısına göre birçok alanda daha olumlu
sonuçlarla ilişkili olduğu görüşünü doğrulamamış ve yüksek benlik saygısının başarı, iş performansı, sevilme gibi
alanlarda avantaj oluşturmadığı ve madde kullanımı, erken yaşta cinsellik gibi alanlarda da koruyucu etkisinin
olmadığını ortaya koymuşlardır.
Ancak diğer yandan, yüksek benlik saygısının bu çalışmanın konusu ile de ilgili olabilecek iyi ve mutlu hissetme
ile olumlu ilişkili olduğu görülmektedir. yüksek benlik saygısının en önemli avantajı olumlu duygulanım olarak
karşımıza çıkmaktadır. Benzer biçimde Hewitt (2009) da, yüksek benlik saygısının olumlu yönünün kavramın
somut belirleyicilerden ziyade, mutluluk gibi zihin sağlığı değişkenleri ile ilişkisinden kaynaklandığını
belirtmiştir. Bu noktada benlik saygısının hedonik bakış açısını temel alan iyi oluşla (yani; öznel iyi oluşla) olumlu
yönde ilişkili olması beklendiktir ve bu beklenti araştırmalarca doğrulanmaktadır. Örneğin, Diener ve Diener
(1995) Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 31 ülkedeki üniversite öğrencileri ile yürüttükleri çalışmalarında,
benlik saygısı ile yaşam doyumu arasında orta düzeyde anlamlı ilişki olduğunu rapor etmişlerdir.
Psikolojik iyi oluş ve benlik saygısı ilişkisi açısından ise, Paradise ve Kernis (2002) düşük benlik saygısına kıyasla
yüksek benlik saygısı daha yüksek düzeyde psikolojik iyi oluşla ilişkili olduğunu bildirmektedir. Dolayısıyla,
psikolojik iyi oluşun daha önce aktarılan boyutları düşünüldüğünde örneğin; kendini kabul edebilmek, başkaları
ile olumlu ilişkiler kurabilmek, özerk olabilmek için yüksek benlik saygısı gerekebilir ve bu nedenlerle söz edilen
boyutların benlik saygısı ile olumlu ilişki göstermeleri beklenmektedir.
Sürekli Kaygı ve Psikolojik İyi Oluş
Kaygı konusunda yürütülen araştırma sonuçlarından yola çıkarak, Spielberger (1966) kavrama ilişkin durumluk
kaygı ve sürekli kaygı ayrımını vurgulamakta ve sürekli kaygıyı bir bireysel farklılık olarak ele almaktadır. Öner
ve Le Compte (1985) sürekli kaygının “bireyin kaygı yaşantısına olan yatkınlığı” (s.2) olduğunu belirtmektedirler.
Sürekli kaygısı yüksek olan bireyler genellikle huzursuzluk, mutsuzluk hissedebilmektedir (Öner ve Le Compte,
1985). Dolayısı ile sürekli kaygının bireyin iyi oluş düzeyi üzerinde olumsuz etkisi rahatlıkla görülebilmektedir.
Literatürde de kaygı ile yaşam doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmiş olduğu görülmektedir. Örneğin, Paolini,
Yanez ve Kelly’nin (2006) bulguları sürekli kaygı ve yaşam doyumu arasında da orta düzeyde olumsuz ve anlamlı
bir ilişkiyi göstermektedir. Li ve diğ. (2009) ise Japon üniversite öğrencilerinden bir örneklem üzerinde psikolojik
iyi oluş alt boyutları ile depresyon ve kaygının olumsuz ilişkiye sahip olduğunu rapor etmişlerdir.
Özetle, kişilerin olumlu duygu durumu ya da en azından mutsuzluk, endişe gibi olumsuz duygudurumu daha az
deneyimlemesi öznel iyi oluşla ilişkili olduğu kadar psikolojik iyi oluş sağlama açısından destekleyici olabilir.
Örneğin, bu durum kişilerde yaşamda anlam arama ve bulma isteğini artırabilir. Bu nedenle, konuyla ilgili daha
önce yapılmış benzer çalışmaları da temel alarak, bu çalışmada sürekli kaygının psikolojik iyi oluşun çeşitli alt
boyutları ile olumsuz ilişkili olacağı (veya bu alt boyutlar için ketleyici bir işlevi olabileceği) ve dolayısıyla toplu
psikolojik iyi oluş puanlarını da olumsuz biçimde yordayacağı düşünülmektedir.
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Araştırmanın Hipotezleri
Bu çalışmanın amacı aktarılan literatürden yola çıkarak, Wood ve diğ. (2008) kavramsallaştırması temelinde
özgünlüğün alt boyutlarının, benlik saygısının ve sürekli kaygının psikolojik iyi oluş ile ilişkisini incelemektir. Bu
değişkenlerle ilgili üniversite öğrencilerinden oluşan örneklemlerle ülkemizde yapılan çalışmalarda benlik saygısı
(örn; Balkıs ve Duru, 2010; Doğan, Totan ve Sapmaz, 2009; Güloğlu ve Karaırmak; 2010) ve kaygının (örn;
Arslan, Dilmaç ve Hamarta, 2009; Eldeleklioğlu, 2006) sıklıkla incelendiği görülmektedir. Ancak, genel olarak söz
edilen değişkenlerin iyi oluş üzerindeki etkilerini inceleyen daha az sayıda çalışma olduğu görülmektedir (örn.,
Doğan ve Eryılmaz, 2013; Abdel-Khalek, 2011). Araştırmanın diğer değişkeni olan özgünlük ve genelde öznel iyi
oluş arasındaki ilişkiyi ele alan araştırmalar mevcuttur (örn.; Wood ve diğ., 2008; İlhan ve Özdemir, 2013).
Ancak araştırmanın değişkenleri olan özgünlük, benlik saygısı ve sürekli kaygının psikolojik iyi oluş ile ilişkisini
beraberce ele alan bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Bu çalışmada öncelikle, literatürle ile tutarlı olarak, özgünlüğün alt boyutları olan yabancılaşma ve dış etkiyi
kabullenmenin psikolojik iyi oluş ile olumsuz, özgün yaşantının ise olumlu yordayıları olması ve yine daha önceki
araştırmaların ışığında benlik saygısının olumlu ve sürekli kaygının ise olumsuz yordayıcılar olması
beklenmektedir. İkinci olarak, geliştirilen ölçekler vasıtasıyla (Kernis ve Goldman, 2006; Wood ve diğ., 2008) son
dönemlerde üzerinde yürütülmüş amprik çalışmalarda artış gözlenen özgünlüğün yaygın biçimde araştırılagelen
bireysel farklılıklara (benlik saygısı ve sürekli kaygı) kıyasla üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş düzeyleri
açısından taşıdığı önemin incelenmesi de hedeflenmektedir.
YÖNTEM
Katılımcılar
Katılımcılar İstanbul’da bir vakıf üniversitesinde farklı bölümlerde öğrenim gören 130 kişiden oluşmaktadır.
Katılımcıların 86’sı kız ve 44’ü ise erkektir. Yaş ortalamaları 19.92 yıldır ve yaş aralıkları ise 18 ile 29 arasında
değişmektedir.
Veri Toplama Araçları
Alt kısımda bu çalışmada kullanılan ölçeklere (Özgünlük Ölçeği, Sürekli Kaygı Ölçeği, Benlik Saygısı Ölçeği ve
Psikolojik İyi Oluş Ölçeği) ilişkin detaylı bilgiler sunulmaktadır.
Özgünlük Ölçeği: Özgünlük Ölçeği (Authenticity Scale) Wood ve diğ. (2008) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek üç
alt boyuttan (kendine yabancılaşma, dış etkiyi kabullenme ve özgün yaşantı) ve 12 maddeden oluşmaktadır.
Wood ve diğ.’nin (2008) beklentilerine uygun biçimde, üç faktörlü modele destek bulmuşlardır. Alt boyutlara
ilişkin farklı örneklemelerden elde edilen alfa katsayılarının .70 ile .84 arasında değişmekte olduğu
görülmektedir (Wood ve diğ., 2008). İki ve dört haftalık test-tekrar-test uygulamalarına ilişkin korelasyona
değerlerinin ise .78 ile .91 aralığında olduğu bulunmuştur (Wood ve diğ., 2008). Ölçeğin kavramsal geçerliğe
ilişkin olarak, Wood ve diğ. (2008) özgünlüğün alt boyutları ile benlik saygısı ve psikolojik iyi oluş (bir istisna
dışında) arasında anlamlı ilişkiler bulmuşlardır (Wood ve diğ., 2008).
Bu çalışmada öncelikle özgünlük ölçeğinin uyarlama çalışması yapılmıştır. Özgünlük ölçeği ilk olarak
araştırmacılar tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Araştırmacılar arasında çeviri konusunda anlaşmaya varıldıktan
sonra, ölçeğin çevirisi psikoloji ve İngiliz dili edebiyatı alanında uzman olan iki ayrı yargıcı tarafından
incelenmiştir. Bu incelemeler neticesinde ölçeğin Türkçe çevirisi üzerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.
Ardından, ölçeğin son halinin anlaşılabilirliğinin test edilmesi için küçük bir örneklem üzerinde (3 kişi)
uygulanma yapılmıştır. Bu uygulamada ölçeğin maddelerine ilişkin ait herhangi bir sorun bildirilmemiştir.
Özgünlük ölçeğinin geçerliği faktör analizi ile test edilmiştir. Varimax döndürme yöntemiyle yapılan faktör
analizi sonucu eigen değeri 1’in üzerinde üç boyut olduğu belirlenmiştir. Bunun üzerinde, üç faktörlü yapı
temelinde faktör analizi yinelenmiştir. Faktör yükü için .30 kesme noktası olarak belirlenmiştir. Ancak, ölçeğin
birinci maddesine ait faktör yükünün .30’un altında olduğu görülmüştür. Bunun üzerine, bu madde (1. Madde)
analizden çıkarılmış ve faktör analizi yinelenmiştir. Son olarak yapılan faktör analizine ait KMO (.728) ve Barlett
testi (328,530; p <.001) sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu (Büyüköztürk, 2011) verinin faktör analizi için
uygun olduğu görülmüştür. Faktör analizinden elde edilen bulguların orijinal faktör yapısı ve alt boyutlara ait
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maddeler ile tutarlı olduğu görülmüştür. Ölçeğin açıkladığı toplam varyans % 42,94 olarak bulunmuştur. Faktör
yüklerinin .35 ile .82 arasında değiştiği ve genel olarak .47 ve üzerinde olduğu görülmektedir. Sonuç olarak
yapılan faktör analizi, özgünlük ölçeğinin Türkçe formunun geçerliğini desteklemiştir. Benzer biçimde, özgünlük
ölçeğinin diğer bir Türkçe’ye uyarlama çalışmasında, İlhan ve Özdemir (2013) de üniversite öğrencilerinden
oluşan örneklemleri üzerinden orijinal yapıya destek bulmuşlardır.
Alt boyutlara ait alfa iç tutarlılık katsayıları ise kendine yabancılaşma için .76, dış etkiyi kabullenme için .64,
özgün yaşantı için .63 olduğu bulunmuştur. Benzer biçimde, kendi çalışmalarında İlhan ve Özdemir (2013)
kendine yabancılaşma için .79, dış etkiyi kabullenme için .67 ve özgün yaşantı için de .62 düzeyinde alfa iç
tutarlık katsayısı rapor etmişlerdir. Alfa katsayılarının genel olarak kabul gören .70 düzeyinden (örn.,
Büyüköztürk, 2011) biraz düşük olmakla birlikte yine de kabul edilebilir olduğu görülmektedir. Genel olarak,
bulguların ölçeğin güvenirliğine destek sağladığı söylenebilir.
Sürekli Kaygı Ölçeği: Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri Spielberger, Gorsuch ve Lushene (1970) tarafından
geliştirilmiş, Öner ve Le Compte (1985) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır (Öner, 2012 içinde). Ölçek 40
maddeden ve iki farklı ölçekten oluşmaktadır (Öner ve Le Compte, 1985). Bu çalışmada kullanılan Sürekli Kaygı
alt ölçeği 20 maddeden oluşmaktadır (7 madde ters kodlanmaktadır) ve kişilerin genel olarak ne düzeyde kaygı
hissettiklerini ölçmektedir (Öner ve Le Compte, 1985). Sürekli kaygı ölçeğinin güvenirlik katsayıları .83 ile .87
arasında ve test-tekrar-test güvenirlik katsayıları ise .71 ile .86 arasında değişmektedir. Ölçeğin madde
güvenirliğine ilişkin katsayıları ise .34 ile .72 arasında değişmektedir. Ölçek, birçok yurtiçi çalışmada
kullanılmıştır (Öner, 2012). Bu çalışmada alfa katsayısı .83 olarak bulunmuştur.
Benlik Saygısı Ölçeği: Rosenberg’in (1965) geliştirmiş olduğu Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği Türkçe’ye
Çuhadaroğlu (1986) tarafından uyarlanmıştır ve 12 alt testten ( 63 madde) oluşmaktadır (Öner, 2012 içinde).
İlgili uyarlama çalışmasında alt testlere ilişkin test-tekrar-test güvenirlik katsayılarının .46 ile .89 arasında
değiştiği bulunmuştur (Öner, 2012). Bu çalışmada genel benlik saygısı düzeyini ölçen 10 maddelik alt test
kullanılmıştır. Uyarlama çalışmasında benlik saygısı alt testine ilişkin geçerlik katsayısının ise .71 olduğu
bulunmuştur (Öner, 2012). Bu çalışmada ölçeğin alfa katsayısı .76 olarak bulunmuştur.
Psikolojik İyi Oluş Ölçeği: Ryff’ın (1989) çok boyutlu iyi oluş modeli (kendini kabul, başkaları ile olumlu ilişkiler,
özerklik, çevresel hakimiyet, yaşam amacı, kişisel gelişim) çerçevesinde geliştirilen psikolojik iyi oluş ölçeği
orijinal olarak altı boyutun her biri için 20’şer maddeden oluşmuştur. Boyutlara ait alfa katsayılarının .86 ile .93
arasında değiştiği bulunmuştur (Ryff, 1989). Altı haftalık test-tekrar-test güvenirlik katsayıları ise .81 ile .88
arasında farklılaşmaktadır (Ryff, 1989). Ancak, Ryff ve Keyes (1995) zaman tasarrufu açısından ölçeğin kısa
formunu geliştirmişlerdir. Ölçeğin kısa formu her bir alt boyuta ait 20 maddeden 3’er madde seçilerek
oluşturulmuştur (Ryff ve Keyes, 1995). Alt boyutlar için kısa form ve uzun form arasındaki korelasyon
değerlerinin .70 ile .89 arasında değiştiği bildirilmiştir (Ryff ve Keyes, 1995). Ryff ve Keyes (1995) test ettikleri
alternatif modeller içinde en iyi modelin altı alt boyutun daha üst tek bir faktöre yüklendiği hiyerarşik model
olduğunu belirtmişlerdir. Bu durum kısa formun alt boyutların ötesinde toplu puan olarak da kullanılmasına
imkân sağlamaktadır. Ölçeğin 18 maddelik kısa-formu İmamoğlu (2004) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır.
Tüm ölçeğe ait alfa katsayısının .79 olduğu bulunmuştur (İmamoğlu, 2004). Bu çalışmada da ölçek toplu puan
olarak kullanılmış ve alt ölçeklere ait analiz yapılmamıştır. Bu çalışmada ölçeğe ait alfa katsayısı .76
bulunmuştur.
BULGULAR
Değişkenlerin ortalamaları, standart sapmaları ve değişkenler arası korelasyon değerleri Tablo 1’de
sunulmuştur. Özgün yaşantı ile kendine yabancılaşma arasında olumsuz ve anlamlı ilişki (-.31, p<.01)
bulunmaktadır. Dış etkiyi kabullenme ve kendine yabancılaşma arasında ise olumlu ve anlamlı bir ilişki (.31,
p<.01) olduğu görülmektedir. Özgünlüğün alt boyutları (sırasıyla; özgün yaşantı, dış etkiyi kabullenme ve
kendine yabancılaşma) ile hem benlik saygısı (sırasıyla; .35, p<.01; -24, p<01 ve -.38, p<.01) hem de sürekli kaygı
(sırasıyla; -.33, p<.01; .42, p<01 ve .59, p<.01) arasındaki ilişkilerin anlamlı olduğu bulunmuştur.
Psikolojik iyi oluş ile özgünlük, benlik saygısı ve sürekli kaygı arasındaki ilişkilerin de anlamlı olduğu
görülmektedir. Buna göre, psikolojik iyi oluş ile özgün yaşantı ve benlik saygısı arasında olumlu ve anlamlı
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ilişkiler (sırasıyla; .47, p<.01 ve .58, p <.01) olduğu diğer yandan; dış etkiyi kabullenme, kendine yabancılaşma ve
sürekli kaygı (sırasıyla; -.18, p<.05, -.42, p<.01 ve -.53, p<.01) arasındaki ilişkilerin ise olumsuz ve anlamlı olduğu
bulunmuştur.
İkinci olarak, özgünlük, benlik saygısı ve sürekli kaygı değişkenlerinin psikolojik iyi oluşu yordama gücünün
incelendiği hiyerarşik regresyon analizi yürütülmüştür. Analiz öncesinde regresyon analizine uygunluk açısından
VIF değerleri kontrol edilmiştir. VIF değerlerinin 1.10 ile 2.09 arasında değiştiği ve dolayısıyla hiçbir VIF
değerinin kabul edilen sınırı ( Büyüköztürk, 2011) aşmadığı görülmüştür.

Tablo 1: Değişkenler Arası Korelasyon Katsayıları ile Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Değişkenler
SS
1
2
3
4
5
Özgün yaşantı
4.15
.75
Dış etkiyi kabullenme
2.40
.75
-.12
Kendine yabancılaşma
2.30
.93
-.31**
.31**
4. Benlik saygısı
3.76
.63
.35**
-.24**
-.38**
5. Sürekli Kaygı
2.75
.56
-.33**
.42**
.59**
-.56**
6. Psikolojik İyi Oluş
3.70
.48
.47**
-.18*
-.42**
.58**
-.53**
Not: ** p < .01, * p<.05; korelasyon katsayıları virgülden sonra iki basamağa yuvarlanmıştır.
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Hiyerarşik regresyon analizinin sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. Özgünlüğün üç boyutunun psikolojik iyi oluşu
yordama gücünün daha net biçimde test edilebilmesi için ilk aşamada analize sokulmuştur. Ardından, benlik
saygısı ve üçüncü basamakta ise sürekli kaygı analize sırasıyla dâhil edilmiştir. Bulgulara göre, ilk basamakta
özgün yaşantı (.37, p<.001) ve yabancılaşmanın (-.29, p<.01) anlamlı biçimde psikolojik iyi oluşu yordadığı
görülmüştür. Dış etkiyi kabullenme boyutunun psikolojik iyi oluş ile anlamlı ilişkiye sahip olmasına rağmen
anlamlı olarak yordamadığı görülmektedir. İlk aşamada açıklanan varyansın % 30 (F(3, 126) =18.11; p<.01)
olduğu görülmektedir. İkinci basamakta ise benlik saygısı analize girilmiştir. İkinci aşamada benlik saygısının
beta değerinin (.42; p<.001) de anlamlı olduğu ve % 14 varyans açıkladığı görülmüştür (R² değişim=.14 ve F
değişim (1,125)=30.93, p<.001). Sürekli kaygının analize dahil olduğu üçüncü basamakta, psikolojik iyi oluşun en
iyi yordayıcısının benlik saygısı (.34, p<.001) ) olduğu görülmektedir. Ayrıca, özgünlüğün alt boyutlarından özgün
yaşantının (.25, p <.01 ) ve sürekli kaygının (-.23, p <.05) psikolojik iyi oluşu anlamlı olarak yordadığı
görülmektedir. Üçüncü aşamada açıklanan varyansın %3 (F değişim (1,124) = 6.08, p<.05) olduğu ve bu oranın
sürekli kaygının modele katkısını yansıttığı görülmektedir.
Tablo 2: Psikolojik İyi Oluşun Yordanmasına Hiyerarşik İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları
Değişken
B
SEB
β
t
p
1.Basamak
Özgün yaşantı
.24
.05
.37
4.75
.000
Dış etkiyi kabullenme
-.03
.05
-.05
-.63
.529
Yabancılaşma
-.15
.04
-.29
3.51
.001
2. Basamak
Özgün yaşantı
.17
.05
.26
3.59
.000
Dış etkiyi kabullenme
.00
.05
.00
.05
.961
Yabancılaşma
-.09
.04
-.18
-2.34
.021
Benlik saygısı
.32
.06
.42
5.56
.000
3. Basamak
Özgün yaşantı
.16
.05
.25
3.44
.001
Dış etkiyi kabullenme
.03
.05
.05
.74
.459
Yabancılaşma
-.05
.04
-.09
-1.08
.281
Benlik saygısı
.26
.06
.34
4.23
.000
Sürekli Kaygı
-.20
.08
-.23
-2.47
.015
Not 1: Birinci basamak için R² = .30 (F (3, 126) =18.11; p<.001), İkinci basamak için R² değişim=.14 (F değişim
(1,125)=30.93, p<.001), Üçüncü Basamak için R² değişim=.03; F değişim (1,124) = 6.08, p<.05).
Not 2: Virgülden sonraki üçüncü basamak bazı değerler için iki basamağa yuvarlanmıştır.
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Özetle, yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonucunda, araştırma değişkenleri arasında psikolojik iyi oluşun
anlamlı yordayıcılarının sırasıyla benlik saygısı, özgün yaşantı ve sürekli kaygı olduğu ve bu değişkenlerin
psikolojik iyi oluşun % 47’sini açıkladıkları bulunmuştur.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada özgünlüğün alt boyutları olan özgün yaşantı, dış etkiyi kabullenme ve yabancılaşma ile benlik
saygısı ve sürekli kaygı değişkenlerinin psikolojik iyi oluş ile ilişkisi incelenmektedir. Bu amaç doğrultusunda
öncelikle değişkenler arasındaki korelasyonlar incelenmiştir. Korelasyon analizlerine ilişkin bulgular genel olarak
değişkenlerin birbirleri ile ve tüm yordayıcı değişkenlerin de psikolojik iyi oluşla ilişkili olduğunu göstermektedir.
Bu bulgular araştırmanın temel beklentilerini doğrulamaktadır.
Ardından değişkenlerin psikolojik iyi oluşu yordayıp yordamadığını ya da ne güçte yordadığını incelemek
amacıyla hiyeraşik regresyon analizleri yapılmıştır. Bulgular bölümünde aktarıldığı gibi ilk basamakta
özgünlüğün alt boyutları analize girilmiştir. Bulgulara göre, ilk aşamada özgün yaşantı ve yabancılaşma psikolojik
iyi oluşun anlamlı yordayıcı olarak karşımıza çıkarken, dış etkiyi kabullenmenin ise psikolojik iyi oluş ile anlamlı
ilişkiye sahip olmasına rağmen yordayıcı olmadığı görülmektedir. Bulgular yurtdışında yapılmış olan özgünlüğün
iyi oluş ve optimum işlevsellikle olumu yönde ilişki gösterdiğini ortaya koyan çalışmalarla genel olarak tutarlık
göstermektedir (Goldman ve Kernis, 2002; Wood ve diğ., 2008). Giriş bölümünde aktarıldığı gibi, özgün yaşantı
kişinin duyguları, inançları ve düşünceleri ile tutarlı davranmak olarak tanımlanırken, kendine yabancılaşma ise
kişinin gerçek içsel süreçleri ile bilinçli farkındalığı arasındaki uyumsuzluğa işaret eder (Wood ve diğ., 2008).
Wood ve diğ. (2008) üniversite öğrencilerinden oluşan bir örneklem üzerinde yaptıkları çalışmalarında özgünlük
ile psikolojik iyi oluş arasındaki yakın bağlantıyı ortaya koymuşlardır. Dolayısıyla, bu araştırmada da benzer bir
sonuç çıkması, kültürümüzde de söz konusu ilişkinin var olduğuna işaret etmektedir. Çünkü kişinin kendine
yabancılaşma düzeyi azaldıkça ve gerçek benliğine uygun yaşadıkça kişi kendisi için uygun seçimlerde
bulunabilecek ve buna bağlı biçimde daha anlamlı bir yaşam sürdürme imkanına sahip olabilecektir. Diğer bir
deyişle, özgünlük kişilerin psikolojik işlevselliklerine ya da psikolojik iyi oluş düzeylerinin artmasını
destekleyecektir.
Diğer yandan, özgünlüğün üçüncü boyutu olan dış etkiyi kabulün yordayıcı olarak bulunmamış olması
araştırmacıların beklentisi dışındadır. Hatırlanacağı gibi, dış etkiyi kabul etme kişinin diğerlerinin beklentilerine
ya da etkilerine kişinin kadar uyup uymadığına ilişkin bir boyuttur (Wood ve diğ., 2008). Yüksek düzeyde
onaylanma ihtiyacı, kişinin başkalarının beklentilerine uygun olarak davranması örneğin; kişinin kendisini gerçek
benliğinden uzaklaşmasına yol açması anlamına gelebilir (örn., Wood ve diğ., 2008). Dolayısıyla, böyle bir
durumun ise psikolojik iyi oluş ile olumsuz ilişki göstermesi bekleniyordu. Elde edilen beklentilere ters bu bulgu
belki de kültürümüzün kollektivist özellikler göstermesi ile açıklanabilir (örn., Göregenli, 1995; Hofstede, 2001).
Triandis’in (1989) belirttiği gibi kollektivist kültürlerde farklı olmaktan ziyade diğerlerine uyum sağlamaya değer
verilir. Yine çocuk yetiştirirken bağımsızlık, kendini gerçekleştirme gibi kavramları vurgulayan bireyci kültürlerin
aksine kollektivist kütürlerde çocuklar topluluk vurgusu ile yetiştirilir (Triandis, 1989). Bu bağlamda bu
araştırmanın katılımcıları için de dış etkiyi kabul etmek ayırtedici bir kişilik değişkeni olmaktan ziyade ortak bir
kültürel kabulün yansımasını temsil ediyor olabilir.
Özgünlükten sonra ikinci basamakta regresyon analizine benlik saygısı değişkeni ve anlamlı olarak tek başına
önemli (%14) kabul edilecek bir varyans açıklamıştır. Bu sonuç daha önce de aktarılan araştırmanın
beklentileriyle ve ilgili çalışmaların bulgularıyla tutarlıdır (Paradise ve Kernis, 2002). Giriş bölümündeki
araştırma bulgularında belirtildiği gibi, benlik saygısı somut başarılardan ziyade olumlu duygu durum ile ilişkisi
nedeniyle iyi oluşa yol açabilir (Baumeister ve diğ., 2003). Cast ve Burke’nin (2002) anolojisinde olduğu gibi
benlik saygısı enerji kaynağı olarak kabul edilebilir ve söz konusu kaynak sayesinde ki ilişkiler, kişisel gelişim
büyüme, anlamlı hedefler koyma ve sürdürme gibi psikolojik iyi oluşun belirleyicilerine ulaşıyor olabilir. Benzer
bir bakış açısı, olumlu duyguların iyi oluş üzerindeki uzun vadeli olumlu etkilerini ele alan Olumlu Duygunun
Genişletme ve İnşa Etme (Yapılandırma) Modeli’nde (Broaden ve Build Theory of Positive Emotions; örn.,
Fredrickson ve Joiner, 2002; Cohn, Fredrickson, Brown, Mikels ve Conway, 2009) dile getirilmektedir.
Denkleme en son giren sürekli kaygı değişkeni de yüksek düzeyde varyans açıklamamakla beraber, psikolojik iyi
oluşun yordayıcılarından biri olarak bulunmuştur. Bu bulgu da önceki benzer çalışmaların bulguları ile tutarlılık
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göstermektedir (örn., Liu ve diğ., 2009). Daha önce aktarıldığı gibi sürekli kaygısı yüksek olan bireyler genellikle
huzursuzluk, mutsuzluk hissedebilmektedir (Öner ve Le Compte, 1985). Bu noktada bireylerin kaygı
seviyelerinin düşük olması; yukarıda aktarıldığı gibi benlik saygısı ile benzer biçimde, katılımcıların psikolojik iyi
oluşun alt boyutlarına ulaşmalarını kolaylaştırıyor olabilir.
Bulgular bir arada değerlendirildiğinde; benlik saygısı ve sürekli kaygı gibi amprik olarak sıklıkla çalışılagelmiş
bireysel farklıklarla birlikte ele alındığında, özgünlüğün alt boyutlarından sadece özgün yaşantının psikolojik iyi
oluş açısından yordayıcı olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer bir deyişle, her ne kadar özgünlüğün bireylerin
psikolojik iyi oluşlarıyla beklendik yönde anlamlı ilişkili olduğu korelasyon analizleri sonucu tespit edilse de,
hiyerarşik regresyon analizinde benlik saygısı ve sürekli kaygı ile birlikte ele alındığında üç alt boyut açısından
psikolojik iyi oluşa yol açan değişkenin sadece özgün yaşantı boyutu olduğu görülmektedir. Bunun ötesinde
bulgular benlik saygısının psikolojik iyi oluş açısından en baskın etkiye sahip olduğu da göstermektedir. Sürekli
kaygı özgün yaşantı ve benlik saygısına kıyasla görece daha düşük etkiye sahip olmakla birlikte psikolojik iyi
oluşu anlamlı olarak yordayabilmektedir. Özetle, bulgular daha yüksek düzeyde benlik saygısına sahip olmanın,
içsel süreçleriyle tutarlı biçimde davranmanın (özgün yaşantı) ve daha düşük düzeyde kaygı hissetmenin
üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş düzeylerinin artmasındaki önemine vurgu yapmaktadır.
Bu çalışmanın bazı kısıtlılıkları bulunmaktadır. Öncelikle veriler bir vakıf üniversitesinde okuyan öğrencilerden
toplanmıştır. Özellikle çalışmanın önemli bir değişkeni olan özgünlük değişkeni düşünüldüğünde yaşla beraber
kişiliğin ve değer sistemin netleştiği düşünüldüğünde çalışmanın yetişkin örneklemler üzerinde de yapılması
önem kazanmaktadır. İleriki araştırmalar yetişkin örneklemler üzerinde tekrarlanabilir. Yine, örneklem
İstanbul’daki vakıf üniversitesinde öğrenim gören kişilerden oluşmaktadır ve ancak benzer özelliklere sahip
öğrenciler için genellenebilir sonuçlar taşımaktadır. Ayrıca, benlik saygısı değişkeni Rosenberg benlik saygısı ile
genel olarak ölçülmüştür. Ancak Kernis’in (2003) aktardığı gibi, genel bir benlik saygısı kavramının yanı sıra
spesifik benlik değerlendirmelerinin de olabildiği ve yüksek benlik saygısı kavramının ise güvenli ve kırılgan
olmak üzere farklı biçimleri olduğunu ortaya koymuştur. Buradan hareketle gelecekteki araştırmalar ülkemizde
benlik saygısına ilişkin farklı kavramsallaştırmaların psikolojik iyi oluş ile ilişkilerini inceleyebilir. Son olarak, her
ne kadar bu çalışmada aktarılan literatür temelinde benlik saygısı, sürekli kaygı ve özgünlük psikolojik iyi oluşun
yordayıcıları olarak ele alınmış olsa da, analizler korelasyona dayandığı için değişkenler aralarında neden-sonuç
ilişkisi kurulamaz. Bu değişkenlere ait neden-sonuç ilişkileri açısından boylamsal çalışmalara ihtiyaç vardır.
Sonuç olarak, bu kısıtlılıklara rağmen bu araştırma üniversite öğrencileri açısından sırasıyla benlik saygısının,
özgün yaşantının ve sürekli kaygının psikolojik iyi oluş düzeyleri açısından yordayıcı gücünü ortaya koymaktadır.
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