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Öz
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde öz-şefkat, depresif duygulanım ve cinsiyetin beden imajı yordayıp
yordamadığının test edilmesidir. Araştırmanın çalışma grubu Ankara’da bulunan büyük bir üniversitede lisans
düzeyinde eğitimini sürdüren 230 katılımcıdan (%77.4’ü kadın ve %22.6’sı erkek) oluşmaktadır. Veri toplama
araçları olarak “Beden İmajı Ölçeği”, “Öz-Anlayış Ölçeği”, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği’nin “D-5: Depresif
Duygulanım” boyutu ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Bu araştırma ilişkisel tarama modellerinden
korelasyonel araştırma türündedir. Öz-şefkat, depresif duygulanım ve cinsiyetin beden imajını yordayıp yordamadığı
aşamalı doğrusal regresyon analizi ile üç model kurularak incelenmiştir. Kurulan üç model de anlamlı bulunmuştur
ve bulgulara göre öz-şefkat, depresif duygulanım ve cinsiyet değişkenleri birlikte beden imajı puanlarının yaklaşık
%37’sini açıklamaktadır. Beden imajının en güçlü yordayıcısı ise öz-şefkattir. Bu araştırmanın sonuçlarının
Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin beden imajını açıklayan faktörleri ortaya koyması bakımından literatüre katkı
sağladığı düşünülmektedir.
Anahtar sözcükler: beden imajı, öz-şefkat, depresif duygulanım, cinsiyet.
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Abstract
The aim of the study is to test whether self-compassion, depressive affect and sex predict body image of university
students. The study group consisted of 230 participants (77.4% women and 22.6% men) who continued their
undergraduate education at a large university located in Ankara. "Body Image Scale", “Self-Compassion Scale”,
Rosenberg Self-Esteem Scale’s “D-5: Depressive Affection” dimension and "Personal Information Form” were used
as data collection tools. This study was a quantitative correlational research. Whether or not self-compassion,
depressive affection and sex predicts body perception were investigated with 3 models by using stepwise linear
regression analysis. All the three models were found to be meaningful, and according to findings, self-compassion,
depressive affection, and sex together explained approximately 37% of the variance of body image. The strongest
predictor of body image is self-compassion. The findings of this study is considered important in terms of revealing
the variables that effect university students’ body image in Turkey.
Keywords: body image, self-compassion, depressive affection, sex.
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Giriş
Bireylerin en sık değerlendirilmeye maruz kalan özelliklerinden birinin beden görünüşleri
olduğu söylenebilir. Kişiler, yakın çevresindeki diğer kişilerin görüşleri, toplumdaki diğer
insanların görüş ve idealleri ve de bu konudaki kendi ideallerinden yola çıkarak bedenleriyle
ilgili olumlu ile olumsuz arasında bir yargıya varabilmektedir. Kişilerin kendi bedenleriyle ilgili
bu değerlendirmeleri “beden imajı” olarak adlandırılmaktadır. Beden imajı ile ilgili öncü
çalışmalar yürüten Cash’e göre (2012), bireylerin dış görünüşleri ile ilgili deneyimleri iki
yapıdan oluşmaktadır. Bunlardan biri kendi görünüşleri ile ilgili algılarıdır (Örneğin, şekilsel ve
büyüklük olarak nasıl göründükleri ile ilgili zihinsel algıları) ve diğeri ise kendi görünüşleri ile
ilgili tutumlarıdır. Bireylerin beden imajları; algı, biliş ve duygulanımlardan etkilenmektedir
(Cash ve Green, 1986). Bu çalışmada beden imajı bireylerin bedenleriyle ilgili algıları/ bakış
açıları bağlamında ele alınmıştır ve beden imajının olumlu (veya pozitif) olması beden ile ilgili
memnuniyet/ doyum düzeyinin yüksekliğine işaret etmektedir.
Literatürde kişinin beden imajını etkileyen pek çok değişken tanımlanmıştır. Bunların
bazıları kişinin kendisi ile ilgili iken, bazıları ise çevre ile ilgilidir. Cash’e göre (2012) bu
değişkenler: kültürel sosyalizasyon (Örneğin, toplumsal cinsiyet bağlamında kadınsılık,
erkeksilik algıları), kişilerarası ilişkilerin etkileri (Örneğin, ebeveynler, kardeşler, arkadaşlar
vb.), fiziksel özellikler ve değişimler (Örneğin, kilo durumu, ergenlik dönemindeki hızlı
değişimler, doğum yapmanın etkisi vb.) ve kişilik özellikleri ve diğer bireysel farklılıklar
(Örneğin, düşük benlik saygısı, mükemmeliyetçilik, öz-eleştirinin yüksek olması, öz-değerin
düşük olmasının olumsuz etkileri vb.) olarak sıralanmaktadır.
Bu çalışmada da bireylerin beden algılarına ilişkin doyumlarıyla ilişkili olabilecek, kişilik
özelliği/ bireysel farklılık kapsamında ele alınabilecek olan bazı değişkenler seçilmiştir.
Çalışmanın ilerleyen kısmında araştırma kapsamına alınan öz-şefkat, depresif duygulanım ve
cinsiyet ile beden imajı arasındaki olası ilişkiler kuramsal olarak daha ayrıntılı bir biçimde ele
alınmıştır.
Beden İmajı ve Öz-Şefkat
İlgili literatür incelendiğinde “self-compassion” kavramının Türkçe’ye “öz-duyarlık” (Akın,
Akın ve Abacı, 2007; Öveç, 2007), “öz-anlayış” (Deniz, Kesici ve Sümer, 2008) ve “öz-şefkat”
(Bayramoğlu, 2011) olmak üzere farklı şekillerde çevrildiği görülmektedir. Kavramın
bileşenleri de düşünülerek kavramın çevirisinde, acıma duygusunun az, sevecenliğin çok
vurgulandığı şefkat kelimesinin kullanılması uygun bulunmaktadır. Öz-şefkat (self-compassion)
genel olarak “bireyin kendisine yönelik sağlıklı yaklaşımı” olarak düşünülebilir. Tanımına
bakıldığında öz-şefkat “bireyin kendi acısına ve olumsuzluklarına karşı açık olması ve
acılarından duygusal olarak etkilenmesi, acı ve olumsuzluklarından kaçınmaması ve onlarla
olan bağlantısını koparmaması; kendi acısını yatıştırma isteği üretmesi ve kendisini şefkatle
iyileştirmesi”dir (Neff, 2003a, s. 86).
Öz-şefkatin bireylerin kendilerine yönelik içsel değerlendirmelerinin bir parçası olarak
beden imajıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Diğer bir ifadeyle bu sağlıklı yaklaşımın (Neff,
Kirkpatrick ve Rude, 2007) bir parçasını da bireyin bedenine yönelik değerlendirmelerinin
acımasızlıktan, yargılamadan uzak olması oluşturmaktadır. Yapılan bazı betimsel araştırmalar
öz-şefkat ile beden imajı arasında ilişki olduğunu göstermektedir (Albertson, Neff, ve Dill-
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Shackleford, 2014; Breines, Toole, Tu ve Chen, 2014; Kramer, 2014). Örneğin, düzenli olarak
spor yapan kadınlarda ve kadın atletlerde öz-şefkatin, sosyal fizik kaygısı ile negatif yönde
ilişkisi olduğu ortaya konmuştur (Koç ve Ermiş, 2016; Magnus, Kowalski ve McHugh, 2010;
Mosewich, Kowalski, Sabiston, Sedgwick ve Tracy, 2011).
Yapılan bazı deneysel çalışmalar da öz-şefkat ve beden görünüşüne yönelik algıların
ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin Tylka, Russel ve Neal’ın (2015) çalışmasında özşefkati yüksek olan bireylerin ideal beden imajı olarak yansıtılan görüntüleri kendi
görünümlerini acımasızca eleştirmelerine neden olacak bir tehdit olarak algılamadıkları ortaya
konmuştur. Bir başka deyişle, öz-şefkat bireylerin beden imajlarının olumsuz olmasına karşı
koruyucu bir faktör olarak görülmektedir. Braun, Part ve Gorin (2016) yaptıkları literatür
incelemesinde öz-şefkatin yeme bozukluklarına karşı koruyucu bir faktör olduğu sonucuna
varmışlardır. Kelly ve diğerleri ise (2014) yeme bozukluğu olan bireylerin öz-şefkatlerini
geliştiren programa katılmasıyla birlikte yemeyle ilgili utanç duygularının azaldığını ve
psikolojik belirtilerinin iyiye doğru gittiğini ortaya koymuştur. Adams ve Leary’nin deneysel
(2007) çalışmasında ise, diyet yapan katılımcılara öz-şefkat yükseltici müdahaleler yapılmasıyla
birlikte, diyetlerini bozsalar da yaşadıkları suçluluk duygusunun daha az olduğu ve diyetlerini
bozma ihtimallerinin görece daha az olduğu ortaya konmuştur.
Her ne kadar öz şefkat ve beden imajı ile ilgili çalışmalar yapılmasına rağmen literatür
incelendiğinde beden imajı söz konusu olduğunda, pek çok çalışmanın benlik saygısı kavramına
yöneldiği görülmektedir. Söz konusu çalışmalarda düşük benlik saygısı olan bireylerin beden
imajının daha düşük, bir başka deyişle daha negatif olduğu ortaya konmuştur (Cash ve Fleming,
2002; Cooley ve Toray, 2001). Ancak, bireylerin kendine yaklaşımlarıyla ilgili artan sayıda
çalışmaya konu olan görece yeni bir kavram olan öz-şefkat de (Neff, 2003a; Neff, 2011) beden
imajı ile birlikte değerlendirilebilecek bir değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Benlik
saygısının narsisizmle pozitif yönde anlamlı ilişkiler kuran bir kavram olması (Morf ve
Rhodewalt, 2001) ve bireyin kendine ilişkin değerlendirmesinin diğerleriyle karşılaştırmasına ve
ideallere ulaşmasına bağlı olması (Neff, 2009); bireyin benliğine yaklaşımında kendine acıma
ve öz-eleştiriden bağımsız bir kavram olan öz-şefkatin (Neff, 2003a; Neff, 2003b), beden
imajını açıklamada sıklıkla kullanılan benlik saygısına alternatif bir kavram olup olmadığını
akla getirmektedir. Nitekim yapılan bazı çalışmalar bu yönde bulgular ortaya koymuştur.
Örneğin, Wasylkiw, MacKinnon ve MacLennan (2012) üniversite lisans öğrencisi kadınlarda
yüksek öz-şefkatin beden ile ilgili daha az kaygıyı benlik saygısından bağımsız bir şekilde
yordadığını bulmuştur. Öte yandan öz-şefkatin benlik saygısından bağımsız bir şekilde beden
algısını yordadığı bulgusu Kramer’ın (2014) çalışmasında desteklenmemiştir. Yine de
bahsedilen her iki çalışmada da öz-şefkatin bedenle ilgili doyumun anlamlı yordayıcısı olduğu
bulunmuştur.
Türkiye’de ise sosyal fizik kaygısı ile öz-şefkat ilişkisini inceleyen bir çalışmaya rastlansa
da (Koç ve Ermiş, 2016), beden imajı ve öz-şefkat ilişkisini inceleyen herhangi bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Söz konusu bilgilerden hareketle, öz-şefkatin beden imajını yordayıp
yordamadığının test edilmesine karar verilmiştir. Yukarıda bahsedilen kuramsal dayanaklara
bağlı olarak, çalışma kapsamına alınan değişkenler arasında beden imajını en güçlü şekilde
yordaması beklenen öz-şefkatin oluşturulacak aşamalı regresyon modeline ilk sırada alınmasına
karar verilmiştir.
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Beden İmajı ve Depresif Duygulanım
Depresyon pek çok araştırmada olumsuz beden imajı ile ilişkilendirilmiştir (Rotenberg, Taylor
ve Davis, 2004). Örneğin bir çalışmada kadınlarda depresyonun negatif duyguları arttırmasıyla
birlikte bu duyguların bedene ilişkin olumsuz duygular yaşanmaya başlamasına da yol
açabileceği ifade edilmiş ve depresyonun yeme bozukluğu olan kadınlarda beden
memnuniyetsizliğini yordadığı bulunmuştur (Keel, Mitchell, Davis ve Crow, 2001). Bir başka
boylamsal araştırmada ergen kadınlarda beden imajının depresyonla ilişkili olduğu ortaya
konmuştur (Stice, Hayward, Cameron, Killen ve Taylor, 2000).
Yapılan araştırmalar depresif duygulanımın bireylerin bedenine ilişkin doyumunun
azalması için risk faktörü olduğunu ortaya koymaktadır (Ogden ve Evans, 1996; Paxton,
Eisenberg ve Neumark-Sztainer, 2006; Presnell, Bearman, ve Stice, 2004). Bir başka ifadeyle
depresif duygulanım bireylerin beden imajının olumlu olmasına engel olabilmektedir.
Türkiye’de yapılan bir çalışma da bu bilgiye paralel bir bulgu ortaya koymuştur. Ceyhan,
Ceyhan ve Kurtyılmaz (2009) üniversite öğrencilerinde beden imajı olumlu olanların depresif
semptomlarının, beden imajı olumsuz olanlara göre daha düşük olduğunu belirtmektedir.
Buradan hareketle depresif duygulanımının üniversite öğrencilerinde beden imajını yordaması
beklenmektedir.
Beden İmajı ve Cinsiyet
Cinsiyet (sex) kavram olarak biyolojik bir yapıya karşılık geliyor gibi görünse de, aslen çevre
etkisinden bağımsız düşünülemez (Unger, 1979). Toplumsal cinsiyetin gerekliliklerinden biri,
bireylerin görünümlerinin de, tıpkı davranışları gibi standartlaştırılmasıdır. Dolayısıyla cinsiyet
de beden imajı ile ilişkili bir kavramdır (Jackson, Sullivan ve Rostker, 1988; Calogero ve
Thompson, 2010). Kadınlardan genellikle ince bir beden görünümüne sahip olmaları (Garner,
Garfinkel, Schwartz ve Thompson, 1980); erkeklerden ise kaslı ve/ veya fiziksel olarak güçlü
olmaları (Leit, Gray, Pope, 2002) beklenmektedir. Söz konusu beklentilerin Türkiye kültüründe
de benzer olduğu çeşitli araştırmalarla ortaya konmuştur (Bayar, Haskan Avcı ve Koç, 2017;
Oğuz, 2005). Tüm bu beklentiler kadın ve erkeklerin beden algılarında cinsiyetin etkisinin
olduğunu göstermektedir. Nitekim Esnaola, Rodríguez ve Goni (2010) tarafından yürütülen
çalışmada cinsiyetin beden imajını yordadığı bulunmuştur. Buradan hareketle cinsiyetin
üniversite öğrencilerinde beden imajının yordayıcılarından biri olup olmadığı söz konusu
araştırma kapsamında ele alınmıştır.
Bu doğrultuda bu çalışmada aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmaktadır:
1. Öz-şefkat beden imajını anlamlı bir şekilde yordamakta mıdır?
2. Öz-şefkat ve depresif duygulanım birlikte beden imajını anlamlı bir şekilde yordamakta
mıdır?
2.1. Depresif duygulanımın modele eklenmesi açıklanan varyansı anlamlı şekilde
arttırmış mıdır?
3. Öz-şefkat, depresif duygulanım ve cinsiyet birlikte beden imajını anlamlı şekilde
yordamakta mıdır?
3.1. Cinsiyetin modele eklenmesi açıklanan varyansı anlamlı bir şekilde arttırmış mıdır?
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Yöntem
Bu çalışmada birden fazla değişkenin birbiriyle olan ilişkileri incelenmiştir. Beden imajını özşefkat, depresif duygulanım ve cinsiyetin yordayıp yordamadığını belirlemeyi amaçlayan bu
çalışma nicel desendedir. Bir değişkenin bilinen değerinden yola çıkarak bilinmeyenlerin
kestirilmeye çalışılmasından dolayı (Karasar, 2009) ilişkisel bir çalışma olduğu söylenebilir.
Kesitsel araştırmalarda önceden belirlenmiş bir gruptan, belli zaman diliminde tek bir ölçüm
alınır (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2011). Dolayısıyla bu çalışma kesitsel nitelik taşımaktadır.
Çalışma Grubu
Bu araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Ankara’da büyük bir
üniversitede çeşitli fakülte ve bölümlerde öğrenim görmekte olan 230 lisans öğrencisi
oluşturmaktadır. Katılımcılar seçilirken elverişli örnekleme yolu kullanılmıştır. Veri toplama
işlemi gerekli izinler alındıktan sonra, sınıf ortamında kâğıt- kalem kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların 178’i (%77,4) kadın; 50’si (%21,7) ise erkektir. Araştırmaya
katılan katılımcıların 2’si ise (%0,9) cinsiyetini belirtmemiştir. Araştırmaya dâhil edilen
katılımcıların yaşları 18-25 arasında değişmektedir (Ort.: 20,6 Ss: 1,51). Katılımcıların sınıf
düzeylerine göre dağılımına bakıldığında ise 11’inin 1.sınıf (%4,8); 123’ünün 2.sınıf (%53,5);
56’sının 3.sınıf (%24,3) ve 40’ının 4.sınıf (%17,4) olduğu görülmektedir. Katılımcıların 169’u
(%73,5) Eğitim Fakültesi’nde; 60’ı ise (%26,1) İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi’nde öğrenim
görmektedir. Bir katılımcı ise (%0,4) fakültesini belirtmemiştir.
Çalışmada Kullanılan Ölçme Araçları
Beden İmajı Ölçeği (BİÖ)
BİÖ 1953 yılında Secord ve Jourand tarafından geliştirilmiş, 1989 yılında Hovardaoğlu
(Hovardaoğlu, 1990) tarafından geçerlik ve güvenirliği yapılarak Türkçe’ye uyarlanmıştır.
Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 70 erkek ve 56 kadın üniversite öğrencisinde yapılmıştır.
Testin iki yarı güvenirliği beden doyumu için r=.81, benlik için r=.90 olarak elde edilmiştir
Maslow Psikolojik Güvenlik-Güvensizlik Testi ile beden imajı korelasyonu r=-.32, benlik
puanları ile korelasyonu r=-.52 bulunmuştur. Hovardaoğlu (1993) ise 200 katılımcıdan oluşan
bir çalışma grubu üzerinde geçerlik ve güvenirlik çalışması yapmıştır. İki yarı güvenirliği .75,
madde test korelasyonları r=.45 ile r=.89 arasında ve Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı .91
(p<0.01) olarak bulunmuştur. Ölçek 40 maddeden oluşmaktadır ve her bir madde bir organ ya
da vücudun bir bölümü (kol, bacak gibi) ya da bir işlevi (cinsel faaliyet düzeyi gibi) ile ilgilidir.
Her bir madde için 1’den 5’e kadar “Hiç beğenmiyorum” ve ”Çok beğeniyorum” arasında
değişen derecelendirme yapılması istenir ve ölçekten yüksek puan alınması kişinin beden
imajına ilişkin doyumunun da yüksek olduğunu gösterir (Akt. Alagül, 2004). Bu çalışmada
ölçeğin tamamı için hesaplanan Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .93’tür.
Öz-Anlayış Ölçeği
Araştırmacılar, Türkçe Öz-Anlayış Ölçeği (ÖAÖ)’nin orijinali (Self-Compassion Scale) Neff
(2003b) tarafından geliştirilmiştir. Asıl ölçekte 3 boyut ve 6 alt boyut bulunmaktadır. Türkçe’ye
uyarlanmasında ise ölçek tek boyutlu bir yapı göstermiştir. Ayrıca uyarlama çalışmasında
madde toplam korelasyonu .30’un altında olan 2 madde çıkarılarak 24 maddelik bir form elde
edilmiştir. Ölçeğin güvenirliği için madde analizine bağlı olarak hesaplanan Cronbach Alfa iç
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tutarlılık katsayısı .89’dur. Ölçüt geçerliği sonuçlarına bakıldığında, öz-anlayış puanları ile
benlik saygısı puanları arasında r= .62; yaşam doyum puanları arasında r= .45; pozitif
duygulanım puanları arasında r= .41 ve negatif duygulanım puanları arasında r= -.48 düzeyinde
anlamlı ilişkiler olduğu (p<.05) saptanmıştır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 120, en
düşük puan ise 24’tür. Elde edilen yüksek puan öz-anlayışın yüksek olduğu anlamına
gelmektedir (Deniz, Şahin ve Sümer, 2008). Bu çalışmada ölçeğin tamamı için hesaplanan
Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .93’tür.
Depresif Duygulanım Ölçeği
Rosenberg tarafından 1965 yılında geliştirilen “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” 12 alt ölçek
ve 63 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlama çalışması Çuhadaroğlu (1986)
tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada ölçeğin “D-5: depresif duygulanım” alt boyutu
kullanılmıştır. Bu çalışmada söz konusu alt ölçeğin kendine özgü puanlama anahtarı
kullanılmıştır. Ölçekten alınan yüksek puan depresif duygulanımın fazla olduğunu
göstermektedir.
Kişisel Bilgi Formu
Katılımcıların kimlik cinsiyeti, yaşı, fakültesi ve bölümü ile ilgili bilgiler araştırmacı tarafından
hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılarak toplanmıştır.
İşlem
Veriler sınıf ortamında, araştırmacı tarafından, gönüllü katılımcılara ulaşılarak toplanmıştır.
Katılımcılara araştırmayı istedikleri an bırakabilecekleri belirtilmiştir. Verilerin analizinde SPSS
23.0 Paket programı kullanılmıştır. Araştırmada hata payının üst sınırı ,05 olarak belirlenmiştir.
Veri analiz yöntemi olarak aşamalı doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Bilindiği
üzere sınıflama ölçeği kapsamında değerlendirilen değişkenler, analize yeni bir yapay değişken
şeklinde kodlanarak dâhil edilebilir (Büyüköztürk, 2006). Bu çalışmada da cinsiyet değişkeni
kategorik olduğundan, analize alınması için “Kadınlar=1, Erkekler=0” olmak üzere kukla
(dummy) değişken olarak kodlanmıştır. Regresyon varsayımlarının incelenmesi için ise betimsel
istatistiklerin hesaplanmış, Pearson Korelasyon Katsayısının hesaplanmış ve çeşitli değer ve
grafikler incelenmiştir. Ayrıca kullanılan ölçeklerin güvenirliği için Cronbach Alfa iç tutarlık
katsayısı hesaplanmıştır.
Araştırmada kullanılacak olan 236 veri üzerinde tek yönlü uç değerler için z puanları
hesaplanmıştır ve -3 ile +3 aralığında olmayan 4 veri analizden çıkarılmıştır. Çok yönlü uç
değerler ise Mahalanobis uzaklıkları hesaplanmıştır ve çok yönlü uç değer olarak nitelendirilen
2 gözlem analizden çıkarılmıştır. Dolayısıyla analizlere 230 kişiden toplanan verilerle analize
devam edilmiştir. Regresyon analizi için kontrol edilmesi gereken bir diğer varsayım ise çoklu
bağlantılılıktır. Çoklu bağlantılılık olmaması için bağımsız değişkenler arasındaki
korelasyonların ,80’den düşük olması beklenmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Dolayısıyla
değişkenler arasındaki ikili korelasyonlar Pearson Korelasyon Katsayısı kullanılarak
hesaplanmıştır ve betimsel istatistiklerle birlikte Tablo 1’de sunulmuştur.
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Tablo 1. Değişkenlere İlişkin Korelasyon Katsayıları ve Betimsel İstatistikler
Değişkenler

1.

2.

3.

1.

Beden İmajı

1.00

2.

Öz-şefkat

.57***

1.00

3.

Depresif
duygulanım

-.41***

-.45***

1.00

4.

Cinsiyet

-.20**

-.14*

.013

4.

1.00

Ort.

Ss.

Çarpıklık

Basıklık

144.19

23.05

-.050

.061

77.59

16.68

.062

-.404

1.99

1.23

.287

-.396

.77

.42

-1.318

-.265

*p<.05; **p<.001; ***p<.000.
Tablo 1’de görüldüğü üzere beden imajı ile öz-şefkat arasında pozitif yönde anlamlı bir
ilişki (r=.57; p<.000); beden imajı ile depresif duygulanım arasında negatif yönde anlamlı bir
ilişki (r=-.41; p<.000), beden imajı ile cinsiyet arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki (r=-.20;
p<.001) bulunmaktadır. Depresif duygulanım ile öz-şefkat arasında ise negatif yönde anlamlı bir
ilişki (r=-.45; p<.000); depresif duygulanım ile cinsiyet arasında negatif yönde anlamlı (r=.14;
p<.05) bulunmaktadır. Dolayısıyla bağımsız değişkenler arasında .80’den yüksek düzeyde ilişki
olmadığı ve buradan hareketle çoklu bağlantılılık sorunu olmadığı (Tabachnick ve Fidell, 2013)
söylenebilir.
Betimsel istatistikler incelendiğinde çarpıklık-basıklık katsayılarının -2 ile +2 aralığında
bulunması sebebiyle normal aralıkta olduğu söylenebilir. İncelenen P-P grafiği ve histogram
grafikleri normallik ve doğrusallık varsayımlarının karşılandığını göstermektedir.
Bağımsız değişkenler için hesaplanan varyans artış faktörünün (VIF) 10’dan küçük
olması, tolerans değerinin .20’den düşük çıkmaması, durum indeks (CI) değerinin 30’dan
yüksek çıkmaması değişkenler arasında çoklu ilişkiler olmadığını gösterir (Keith, 2006). Bu
çalışmada yordayıcı değişkenler arasında tolerans değerleri 0.783 ile 0.979 arasında, VIF
değerleri 1.022 ile 1.278 arasında bulunurken, en yüksek CI değeri 16.393 olarak bulunmuştur.
Gözlenen değerler arasında ardışık bağımlılık (oto-korelasyon) varsayımı için Durbin-Watson
değeri incelenmiş ve kabul edilir değerde olduğu (2.041) görülmüştür (Tabachnick ve Fidell,
2013). Dolayısıyla incelenen tüm varsayımlar veri setinin aşamalı regresyon analizine uygun
olduğunu göstermektedir.

Bulgular
Beden imajının yordayıcılarına ilişkin yapılan aşamalı regresyon analizinin sonucunda elde
edilen 3 modele ilişkin bulgular Tablo 2’de verilmiştir.
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Model

Tablo 2. Beden imajının yordanmasına ilişkin aşamalı regresyon analizine ilişkin bulgular

1

2

Değişkenler

B

SHB

Sabit (Bİ)

83.57

5.99

Öz-şefkat

.78

.08

Sabit (Bİ)

100.18

7.78

Öz-şefkat

.66

.08

-3.65

1.12

108.49

8.38

.63
-3.80
-7.33

.08
1.11
2.94

Depresif D.
Sabit (Bİ)
3

Öz-şefkat
Depresif D.
Cinsiyet

β

t

p

13.96

.000***

10.36

.000***

12.88

.000***

.48

8.00

.000***

-.20

-3.25

.001**

12.95

.000***

7.64
-3.42
-2.50

.000***
.001**
.013*

.57

.46
-.20
-.13

D

R

.57

.32

.32***

.59

.35

.03**

.61

.37

.02*

Anlamlılık testi Model 1 F=107.25; p<.000; Model 2 F=61.17; p<.000; Model 3
F=43.797; p<.000.
***p<.000; **p<.001; *p<.05.
Elde edilen birinci modele beden imajının yordayıcısı olarak yalnızca öz-şefkat değişkeni
alınmıştır. Bu modele ilişkin varyans analizi sonucuna göre model istatistiksel olarak anlamlıdır
( =0.32 F(1,228)=107.247; p<.000) ve beden imajının toplam varyansının yaklaşık %32’sini
açıklamaktadır. Ardından ikinci modele depresif duygulanım değişkeni eklenmiştir. Bu modele
ilişkin varyans analizi sonucuna göre model istatistiksel olarak anlamlıdır ( =0.35
F(2,227)=61.172; p<0.000) ve iki değişken birlikte beden imajının toplam varyansının yaklaşık
%35’ini açıklamaktadır. Birinci modelle ikinci model arasındaki varyans değişiminin anlamlı
olduğu görülmektedir (p<.001). Üçüncü modele ise cinsiyet değişkeni eklenmiştir. Bu modele
ilişkin varyans analizi sonucuna göre model istatistiksel olarak anlamlıdır ( =0.37
F(3,226)=43.797; p<.000) ve üç değişken birlikte beden imajının toplam varyansın yaklaşık
%37’sini açıklamaktadır. İkinci modelle üçüncü model arasındaki varyans değişiminin de
anlamlı olduğu görülmektedir (p<.05).
Elde edilen regresyon katsayıları (β) ve anlamlılık değerleri (p) incelendiğinde aşamalı
regresyon analizine en çok katkı sağlayan değişkenin öz-şefkat, ardından depresif duygulanım
ve cinsiyet olduğu görülmektedir. Standartlaştırılmamış regresyon katsayılarının yönü
incelendiğinde öz-şefkatin beden imajı ile pozitif, depresif duygulanım ve cinsiyet ile negatif
yönde yordayıcı-yordanan ilişkisi kurduğu görülmektedir. Regresyon analizi sonucuna göre
beden imajının yordayıcılarına ilişkin aşağıdaki regresyon denklemi kurulabilir.
Beden imajı puanı= Sabit +0,46(öz-şefkat) – 0,20(depresif duygulanım) - 0,13(cinsiyet) +
hata(e)
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Tartışma ve Sonuç
Beden imajının yordayıcılarının incelendiği bu çalışmada, beden imajının en anlamlı
yordayıcısının öz-şefkat olduğu bulunmuştur. Öz-şefkat beden imajı varyansının yaklaşık
%32’sini yordamaktadır. Aynı zamanda öz-şefkat, depresif duygulanım ile birlikte beden
algısının yaklaşık %35’ini yordamaktadır. Öz-şefkat, depresif duygulanım ve cinsiyet aynı anda
modele alındıklarında ise beden imajının yaklaşık %37’sini yordamaktadır.
Öz-şefkat, beden imajını pozitif yönde yordarken, depresif duygulanım ve cinsiyet negatif
yönde yordamaktadır. Bir başka deyişle bireylerin öz-şefkat düzeylerinin yüksek oluşu beden
algılarının olumlu oluşunu açıklamaktadır. Bireylerin depresif duygulanımların yüksek oluşu ise
beden algılarının olumsuz oluşunu açıklamaktadır. Bu çalışmada cinsiyet bakımından yapılan
analize göre, kadın olmanın beden imajını negatif yönde açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır.
Benlik saygısı ile beden imajının ilişkisi uzun yıllardır bilinmesine rağmen, öz-şefkat ile
olan ilişkisi görece yeni şekillenmektedir (Wasylkiw, MacKinnon ve MacLennan, 2012). Bu
araştırmanın bulgularının literatüre ilk katkısı, Türkiye kültüründe üniversite düzeyindeki
bireyler için beden imajının açıklanmasında öz-şefkatin rolünü ortaya koymuş olmasıdır. Hem
söz konusu araştırma hem de literatür göstermektedir ki, bireyin bedeni ile ilgili
değerlendirmelerinin belirleyicilerinden biri kendi olumsuzlukları, eksiklikleri ve acılarına nasıl
yaklaştığını gösteren öz-şefkatinin seviyesidir (Adams ve Leary, 2007; Albertson, Neff, ve DillShackleford, 2014; Breines, Toole, Tu ve Chen, 2014; Koç ve Ermiş, 2016; Kramer, 2014;
Magnus, Kowalski ve McHugh, 2010; Mosewich, Kowalski, Sabiston, Sedgwick ve Tracy,
2011; Tylka, Russel ve Neal, 2015). Dolayısıyla elde edilen bu bulgu literatürle paraleldir.
Beden imajı, farklı kaynaklardan elde edilen bilgi ve dönütlere de dayanarak kişilerin
kendi bedenlerine ilişkin değerlendirmeleri ile ortaya konmaktadır. Öz-şefkat de benzer şekilde
bireyin kendine olan değerlendirmeleri ve yaklaşımı ile ilgili bir kavramdır. Öz-şefkat, bireyin
kendi zayıf yönlerine, sınırlılıklarına ve başarısızlıklarına yargılayıcı bir şekilde
yaklaşmamasıdır (Neff, 2003a). Kendine şefkati yüksek olan bireylerin, kendi olumsuzluk ve
yetersizliklerine karşı daha nazik ve daha az yargılayıcı olduğu göz önünde bulundurulduğunda,
bireyin benliğinin bir parçası olan bedeni ve bedensel işlevlerine de benzer bir yaklaşım
sergileyebilecekleri düşünülmektedir. Buradan hareketle öz-şefkatin beden imajının güçlü bir
açıklayıcı olması beklendik bir sonuç olarak görülebilir.
Çalışmanın bulgularına göre depresif duygulanım, öz-şefkatle birlikte beden imajını
anlamlı şekilde yordamaktadır. Aynı zamanda depresif duygulanım da beden imajının
belirleyicilerindendir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, bireylerin negatif duygulanımları
ve depresif belirtileri bedenlerinden aldıkları doyumla negatif bir ilişki kurmaktadır (Ceyhan,
Ceyhan ve Kurtyılmaz, 2009; Presnell, Bearman ve Stice, 2004; Paxton, Eisenberg ve NeumarkSztainer, 2006; Paxton, Neumark-Sztainer, Hannan ve Eisenberg, 2006; Rotenberg, Taylor ve
Davis, 2004). Beck (1973; 1976) depresif belirtileri olan kişiler kendi dış görünüşleri ile ilgili
gerçeği çarpıttıklarını belirtmektedir. Bir başka deyişle depresif kişiler bedenlerini daha
olumsuz değerlendirme eğilimindedir. Dolayısıyla bedenin ve beden kısımlarının olumsuz
değerlendirilmesinin depresif duygulanım puanlarıyla açıklanabilmesi literatürle uyumlu
görünmektedir.
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Aynı zamanda bu çalışmada öz-şefkat, depresif duygulanım ve cinsiyetin birlikte beden
imajını yordadığı bulunmuştır. Ayrıca cinsiyet de beden imajının belirleyicilerindendir ve
bulgular, kadın olmanın beden imajının olumsuz oluşunu açıkladığını göstermektedir. Bu
bulgunun da literatürle paralel olduğu söylenebilir. Saucier’e göre (2004) erkeklerle
karşılaştırıldığında, kadınların bedensel görünüm ile ilgili kültürel ve/ veya toplumsal baskılara
daha duyarlıdır. Aynı zamanda yapılan araştırmalar kadınların kendilerine verdikleri değerin dış
görünüşlerinden daha çok etkilendiğini göstermektedir (Furnham ve Greaves, 1994). Yapılan
pek çok çalışma kadınların bedenden memnuniyetsizliklerinin erkeklerinkinden yüksek
olduğunu ve kadınlarda yeme bozukluklarının erkeklerden daha çok olduğunu ortaya koymuştur
(Bardone-Cone, Cass ve Ford, 2008; Cash, Ancis ve Strachan, 1997; Cash, 1981; Cash, Jakatdar
ve Williams, 2004; Demarest ve Allen, 2000). Türkiye’de yapılan çalışmalarda da üniversite
öğrencisi kadınlarda, erkeklere göre beden ile ilgili memnuniyetsizliğin ve olumsuz imajın daha
yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Haspolat, 2016; Kalafat, 2006; Örsel, 2001; Topçu, 2017;
Yumurtacı, 2012).
Öneriler
İlişkisel bir tarama çalışması olarak yürütülen; nicel ve kesitsel bir araştırma olan bu çalışma
çeşitli sınırlılıklara sahiptir. Öncelikle çalışma verileri kendini anlatmaya dayalı (self-report)
ölçme araçları kullanılarak toplanmıştır. Ölçülmek istenen nitelikler veri toplama araçlarının
ölçtüğü niteliklerle sınırlıdır. Örneğin, katılımcıların beden imajları sadece bir ölçme aracı ile
değerlendirilmiştir. Gelecek çalışmalarda beden imajı; beden memnuniyeti, sosyal fizik kaygısı,
beden kitle indeksi gibi değişkenler de ele alınarak çok yönlü olarak ölçülebilir. Dolayısıyla bu
sınırlılıklara bağlı verilebilecek önerilerden biri beden imajı ile ilgili yapılan çalışmalarda nicel
ölçme araçlarının arttırılmasıdır. Ölçme araçlarını geliştirecek bir başka yol ise veri
zenginleştirme yoluna gidilerek, gözleme dayalı ölçümler içeren ve nitel verilerle desteklenen
çalışmalar yürütülmesidir. Ayrıca bu çalışmada ele alınan değişkenler arasındaki ilişkilere
ampirik kanıt sağlayabilecek olan deneysel çalışmalar da yapılabilir.
Söz konusu çalışmada genellikle beden imajı ile birlikte değerlendirilen benlik saygısı
değişkeni yerine, kuramsal temele dayalı olarak öz-şefkat değişkeni alınmıştır ve yordayıcılığı
test edilmiştir. Öte yandan bu çalışmada her iki değişkenin aynı anda bulunmaması, söz konusu
değişkenlerin beden imajı ile olan yordayıcı-yordanan ilişkisinin karşılaştırılmasını imkânsız
hale getirmiştir. Buradan hareketle öz-şefkat ve benlik saygısının Türkiye kültüründeki
örneklemlerde beden imajı ile olan ilişkisinin karşılaştırmalı olarak incelenebileceği farklı
modeller kurularak istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Dikkat çekilmesi gereken bir başka
husus ise, benlik saygısı-beden imajı arasındaki birbirini ortaya çıkarma-birbirinin yordayıcısı
olma şeklindeki iki yönlü ilişkinin (Grogan, 2007; Tiggerman, 2005), öz-şefkat ve beden imajı
arasında da olabileceğidir. Dolayısıyla bu ilişki de, farklı modellerle test edilmeye devam
edilebilir.
Elde edilen bulgular, yalnızca bu çalışmada betimlenen gruba benzer gruplara
genellenebilir. Bir başka deyişle, bulgular büyük bir üniversitede öğrenim gören lisans
düzeyindeki öğrencilere genellenebilir. Buradan hareketle, farklı yapılardaki üniversiteler ve
fakültelerde de benzer çalışmalar tekrarlanıp sonuçların desteklenip desteklenmediği
tartışılabilir.
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Bu çalışma ile ortaya konan beden imajının yordayıcılarına bakılarak çeşitli müdahale
programları geliştirilebilir. Örneğin, bu araştırma bulgularına göre, öncelikli olarak beden
algılarının olumsuz olma ihtimali daha yüksek olan kadın üniversite öğrencilerine yönelik özşefkat arttırıcı programlar hazırlanıp uygulanabilir ve katılımcıların öz-şefkatinin arttırılması
halinde, beden imajlarının da olumluya doğru değişip değişmediği test edilebilir.
Üniversite öğrencileriyle çalışan ruh sağlığı çalışanları (örneğin, Üniversite Psikolojik
Danışma Merkezleri veya Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlıkları gibi yerlerde çalışan
uzmanlar), danışanları beden imajı sorunlarıyla başvurduğunda öz-şefkatlerinin de desteğe
ihtiyacı olup olmadığını değerlendirebilir ve gerekirse tedavi planlarına öz-şefkati de dâhil
edebilirler. Böylece danışanların beden algılarının olumluya doğru değişmesi beklenebilir.
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Extended Abstract
Introduction
Body image is defined as what people think or feel about their body or parts of their body.
According to Cash (2012), a wide range of variables may influence the body image such as
personality, interpersonal experiences, physical characteristics and changes or cultural
socialization. Most research on body image shows good correlations between individual
difference factors. While there is a rich amount of evidence that self-esteem is related to body
image, there is only a growing body of literature demonstrating that self-compassion is
positively and strongly linked to body image.
Self-compassion involves being open and aware of one’s own flaws and being kind
towards self and is commonly correlated with positive outcomes. Since people with high selfesteem often display narcissistic tendencies and engage in downward social comparisons; it was
wondered that whether self-compassion is an alternative concept to explain positive aspects of
body image. However, self-compassion and body image did not get attention in related literature
in Turkey. Also, according to the literature also depressive affection and sex seems to be related
to body image. People with negative body image seems to have more depressive symptoms.
And gender roles may be playing an important role on body image because it defines ideal body
expectations from men and women. Therefore, stepwise regression analysis conducted to
determine whether university students’ self-compassion, depressive affection and gender
predicts their level of body image.
Methodology
The current study was a quantitative correlational research model. Study was conducted with
230 under-graduate students (178 were females and 52 were males). Study group were selected
by random sampling method and participants were asked to give their consent to participate to
this study and they were said that they can leave this research if or when they wish. Participants’
ages varied between 18-25 (M=20,6; SD: 1,51). Within the scope of this research, “Body Image
Scale”, “Self-Compassion Scale”, Rosenberg Self-Esteem Scale’s “Depressive Affection”
dimension and “Personal Information Form” were used as data collection tools.
The obtained data were analyzed by Stepwise Regression Analysis. Pearson’s
Correlation Coefficient were calculated to understand relations between independent variables.
After the assumptions were met for regression, stepwise linear regression analyses were
performed.
Findings
As it was mentioned before, three models were tested using stepwise regression analysis. Selfcompassion selected as first variable considering the theoretical background of body image.
Three models were tested and the results showed that all three models were significant (p<.000).
Self-compassion explained 32% of the total variance of body image ( =0,32, F(1,228)=
107,247; p<,000). For the second model depressive affection was added to the model. Selfcompassion and depressive affection explained 35% of the total variance of body image
combined (

=0,35, F(2,227)= 61,172; p<.000) and depressive affection’s contribution of
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prediction of body image was significance. And finally for the third model sex was added to the
model as dummy variable. Self-compassion, depressive affection and sex explained 37% of the
total variance of body image ( =0,37, F(3,226)= 43,797; p<.000) and sex’s contribution of
prediction of body image was also significance. For the analysis of the data SPSS 23.0 was
used.
Discussion
The current study was aimed to reveal the predictors of body image. The results showed that
self-compassion has an explanatory effect on body image level. This finding is supported by
similar studies in other cultures. And also self-compassion and depressive affection predicted
body image significantly. Depressive affection and depressive symptoms predicted body image
previous studies as well. Finally current study revealed that self-compassion, depressive
affection and sex predict body image were significantly. Related literature supported that sex is
a significant predictor of body image and women’s body image scores are relatively lower.
Based on the results of the current study, researchers and practitioners may include selfcompassion to their body-image related studies. The effects of self-compassion, depressive
symptoms and sex on body image can be investigate with different models.
Lastly, it has to be mentioned that this study have some limitations. Firstly this study
conducted with quantitative self-report inventories. Adding observational or qualitative data
would increase the reliability of the results. Also, body image was only measured with one
scale. Adding different measures (such as body esteem scale, body appreciation scale etc.)
would give more information regarding different aspects of body image.
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