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BÖLÜM 1 

 

GİRİŞ 

 

 

             İnsanlar doğumdan ölüme kadar kendilerini kuşatan sosyo-kültürel bir çevre 

içerisinde yaşarlar. Her insan belirli bir grubun üyesi olarak doğar, hayatını içine doğduğu 

ortama ait olarak sürdürür. Bireyin diğerleriyle birarada olma ihtiyacı, tek başına yaşamasının 

güçlükleri, özellikle hayatının ilk yıllarında etrafındakilere duyduğu gereksinim onun sosyal 

bir varlık olarak yaşamasını getirmektedir. Bu birlikte yaşama gerçeği de toplum ve 

toplumsal yaşam kavramlarını doğurmaktadır.   

 

         Bir arada yaşayan insan gruplarına toplum ya da topluluk adı verilir. O topluluğun 

sosyal ilişkilerinin bütünü de toplumsal yaşamı oluşturur. Bu toplumsal yaşamı sürdürmek 

için insanlar ortak davranış kalıpları geliştirerek, belirli, kendilerine özgü bir yapı 

oluştururlar. Yeni doğan birey, kurulu bir yapı içinde doğar. İçine doğduğu topluma mümkün 

olduğunca uyum göstermek durumundadır. Toplumsal hayat, bireylerin, belirli kurallar 

dahilinde tutum ve davranışlar sergilemesini gerektirir. Zaten kendisinden beklenenin bu 

olduğu da  birey tarafından kısa sürede farkedilir. Bu noktada da  kişinin, çevresine 

uyumunun bir koşulu  olarak çevresiyle iyi ilişkiler kurabilmesi gerekmektedir.  Bu da geçerli 

standart, norm ve değerlere beklenen ölçülerde uyum göstermekle sağlanır (Ünal,1981). 
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        Toplum, ortak bir kültüre sahip insan topluluğu olarak değerlendirilir. Wells’e (1994) 

göre de her topluluğun kendine özgü bir kültürü vardır. Bu kültür, kuşaktan kuşağa 

nakledilen ve toplumun üyeleri arasında paylaşılan bir sosyal mirastır. Kültür, belirli bir 

toplumun üyelerinin daha fazla doyum sağlayabilmeleri için geliştirdikleri tüm maddi ve 

davranışsal düzenlemelerin bir örüntüsüdür; insanların sahip oldukları tüm bilgi, inanç, ahlak, 

adet ve alışkanlıklarla toplumsal kurumları içerir (Kağıtçıbaşı, 1988). Kültür sözcüğü, bir 

insanın gelenek ve göreneklerine, sahip olduğu tutum, inanç ve değerlere bir göndermedir. 

Bu anlamda değer, kültürden bağımsız olarak düşünülemez.    

 

        Her kültürün kendine özgü değerleri vardır. Bu değerlere, özellikle ilk sıralarda yer 

alanlara bakılarak, o kültür, toplum, kurumsal yapılar ve kişilik hakkında tahminlerde 

bulunulabilir (Rokeach, 1973). Bireyler toplumda değerler aracılığıyla toplumsal ilişkiler 

kurarlar.İnsanlar fikirleri öğrendikleri gibi,  bu değerleri de öğrenir ve paylaşırlar. Toplum, 

üyelerinin görüş, değer ve tutumlarının biçimlenmesinde asıl role sahiptir. Hogan (1973), 

toplumsallaşmayı, ahlaksal davranışı açıklarken sözünü ettiği beş boyuttan biri olarak 

değerlendirmiş; toplumsallaşma sürecinin, bireyin ait olduğu toplumun doğru- yanlış 

tanımlamalarını kabulünü büyük oranda etkilediğine işaret etmiştir (akt.Hofstede, 1980). 

Berlson ve Steiner (1964) da toplumsallaşma sürecine atıfta bulunmuş ve onu bireyin eğitim 

yoluyla biçimlendirilmesi ve belirli bir toplumun üyesi yapılması şeklinde tanımlamışlardır 

(Triandis, 1978).   

 

     Öyle görülüyor ki değerler, kültürel, sosyal ve kişisel yaşantıların birer sonucu olarak 

içselleştirilmiş ve kendilerine ait sonuçları olan psikolojik yapılardır. İnsanlar o değerlerle 

amaçlarını  tanımlar ve belirli bir yönde bir davranış tarzı seçer, onlar aracılığıyla  kendilerini 

ve diğerlerini değerlendirirler. Böylece değerler bireyin yaşamına yön verirken aynı zamanda 
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bir toplumun normlarını da tutarlı bir sistem halinde bütünleştirmeye yardımcı olurlar 

(Schwartz, Bilsky, 1987).  

 

     Öğrenilen değerler, toplumsal etkileşim, olgunlaşma vb. sonucu sıraya konulur. Bir 

gruptaki insan davranışları, o birlikteliğin temel sayıltıları ve değerler hiyerarşisi dikkate 

alınarak anlamlandırılabilir. Zira,  değer sistemleri bilginin nasıl değerlendirileceği, kararların 

nasıl alınacağı, kısaca  nasıl davranılacağı noktalarında farklılıklar yaratır. Değerler, 

toplumlar ve insan davranışlarının anlaşılmasında etkilidirler. Davranışların doğasını 

şekillendiren, etkileyen uzun süreli algısal çerçeveler olarak  değer sistemlerini ortaya koyma 

toplumsal yapı ve bireyin anlaşılması açısından önemlidir ( England, Koıke, 1970). Bireyden 

bireye farklılaşsalar da değerler, toplumsal uyumun ölçütleridir, 

 

     Değerler, bireyin kişisel mutluluk, huzur, istikrar ve yaşam kalitesi açısından da  

önemlidir. Bireyin, hayattaki hedeflerini, ilkelerini ve davranışsal önceliklerini belirten 

bilişsel yapılardır ( Renner, 2003). İlişkilerimizi etkileyen  tutumlarımız, deneyimlerimiz 

neticesinde vardığımız kararlar ve davranışlarımız değerlendirmelerimize dayanır. Söz 

konusu tutum, karar ve eylemlerimiz bakış açımızı, eğilimimizi gösterir. Bir kişinin  

değerleri, onun yaşamında ön planda varolan, davranışlarında ve yaşamında ağırlığı olan 

değerlerdir ( Kuçuradi, 1971). 

 

     Rokeach’a (1973) göre değerler, toplumsal eylem, tutum, ideoloji, ahlaksal yargı, kendini 

ve diğerlerini haklı çıkarma, benliğin diğerleriyle karşılaştırılması, benliğin sunumu ve 

diğerlerini etkileme girişimleri gibi pek çok toplumsal davranışın belirleyicisidir.  Değerler 

kendimizi ve başkalarını değerlendirmede bir ölçüt işlevi görürler. Bu anlamda değerler, 

insanların ve  davranışlarının anlaşılmasında etkilidirler (England, Koıke, 1970).  
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     Bireylerin dünya görüşlerini belirlemeye hizmet eden değerlerin çeşitli yaklaşımlarla 

incelenmesi, en azından hem varolan tutum ve davranışları anlamaya hem de gelecekte ne tür 

davranışlarda bulunulabileceğini öngörebilmemize olanak sağlar (Kluckhohn, 1965).  Zira 

değerleri incelemek çoğu kez, tutum ve davranışları incelemekten daha işlevseldir. 

Değerlerden yola çıkarak tutumlara ulaşmak  daha güvenilir ve daha geçerli bir yol olarak 

görünmektedir (Güvenç, 1976).  

 

     Başaran ‘a (1995) göre, değerler üzerinde yapılan araştırmalar eğitimci, yönetici, reformcu 

ve terapistler için uygulamaya yönelik önemli  bilgiler sağlar. Bu anlamda değerler üzerine 

yapılan araştırmalar çok önemli ve gerekli görülmektedir. Bireylerin önemli problemlerini, 

onların benimsedikleri değerler hakkında güvenilir bilgileri dikkate almadan anlamak, 

değerlendirmek ve yorumlamak zordur. Bireylerin, grupların ve kültürlerin değerleri 

hakkında bilgi sahibi olarak onların tutum ve davranışlarına ilişkin kestirimlerde 

bulunabiliriz. 

 

     İnsanın, yaşamına yön veren toplumsal değerleri bilmeden, duygu, istek ve beklentilerini 

anlamadan davranışlarını kestirmek mümkün değildir. İnsan  davranışlarını belirleyen 

etmenlerin neler olduğu, davranış bilimleriyle ilgilenenlerin problemini oluşturmaktadır.  

 

      Öyle ki, insanın tutum ve davranışları, yaşama verdiği değer ve anlam tarafından 

şekillenmektedir. Değerlerin bu özelliği, değerlere, sosyal bilimler literatüründe ilgi çekici ve 

çeşitli çalışmalara konu olan  bir kavram olma niteliği kazandırmıştır. 

 

 



  8 
 

 

1.1. DEĞERLER 

 

       İlk kez 1918’de Znanecki tarafından sosyal bilimler literatürüne kazandırılan değer 

kavramı, latince “değerli olmak” veya “güçlü olmak” anlamına gelen “valere” kelimesinden 

türemiştir (Rokeach, 1973). Psikoloji ve sosyoloji alanlarında insan değerlerinin 

anlaşılmasına  yönelik bilimsel çalışmaların uzun bir geçmişi vardır.  

 

     Değerin ve değerlerin tanımlanması noktasında farklı bakış açıları söz konusudur. 

Değerlerin ilk başlarda, erdemli bir yaşam ve ahlakın ayrılmaz öğeleri olan felsefik 

kavramlar şeklinde tasarlandıkları gözlenmiştir. Allport, Vernon ve Lindzey (1951), 

değerlere, film seyretmek, gazete okumak, oy vermek gibi olağan davranışlarla 

ilişkilendirerek  daha somut, yaşama ait anlamlar yükleyen ilk bilim adamlarıdırlar. Bu 

araştırmacılar, bireylerin tüm özel ve toplumsal davranış tercihlerinin sıralandığı bir değerler 

tipolojisinden söz etmişlerdir. Zamanla, tipoloji fikri yerini, her insanın varolan değerlerden 

kendine has, kişisel ve esnek hiyerarşiler oluşturduğu düşüncesine bırakmıştır (akt. Bartelds, 

Debats, 1995). 

 

     Halen değerler, yaşamda davranış ve durumların seçimini yönlendiren, belirli durumları 

aşan yol gösterici ilkeler olarak düşünülmektedir Farklı bilimsel disiplinler, hatta her bilim 

dalı içerisinde değerler konusunun farklı olarak ele alındığı söylenebilir ( Kluckhohn, 

Strodtbeck, 1973).   
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    İnsan değerlerinin doğasına ilişkin düşüncelerin büyük kısmı Rokeach’ın çalışmalarından 

etkilenmiştir. Rokeach ‘a (1973) göre değer, kişisel ve  toplumsal olarak belirgin bir davranış 

biçimine veya yaşam amacına ilişkin kalıcı bir inançtır. 

 

       Schwartz (1992) ise değerleri; a) birer fikir ya da inanç, b) ulaşılmak istenen son durum 

veye davranışlara ait değeğrlendirmeler,c) tercih edilen özgül oluşlar, d) davranış ya da 

yaşantıların seçim ve değerlendirilmesinde birer yol gösterici olarak görmektedir. 

 

       Shcwartz ve Bilsky (1987) de çeşitli özelliklerinden yola çıkarak değerleri şu şekillerde 

tanımlamışlardır: 

1) Değerler inançlardır. Ancak tümüyle nesnel duygulardan arındırılmış fikir niteliği 

taşımazlar, etkinlik kazandıklarında duygularla iç içe geçerler. 

2)  Değerler, bireyin amaçlarıyla (eşitlik vb.) ve bu amaçlara ulaşmada etkili olan davranış 

biçimleriyle (hakbilirlik, yardımseverlik vs.) ilişkilidirler. 

3)  Değerler özgül eylem ve durumların üzerindedirler. Yani tüm ilişkilerimizde 

geçerlidirler. 

          4)  Değerler, insan davranışlarını ve onların değişimini yönlendiren standartlar olarak işlev 

görürler. 

          5)  Değerler taşıdıkları öneme göre kendi aralarında sıralanırlar. Düzenlenmiş bir değerler 

kümesi, değer önceliklerini belirleyen bir sistem oluşturur. 

 

       Değer deyimi, bazen iyi , uygun, istenen ve değerli olarak kabul edilen şeyler veya 

konular için kullanılabilir. İnsanların onayladığı ve önemli  saydığı inançları ve kurumları da 

içine alır. Değer bazen somut iyi bir şey veya iyi bir etkinlik olduğu kadar, iyiliğin soyut 

niteliğine de bir göndermedir.  Allport (1928), değerleri, benlikle ilişkili olarak algılanan 
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anlamlar olarak tanımlamıştır. Birşeyi değerli görme, onu tercih etme, ona bağlanma, onun 

için uğraşma anlamına gelir. Lee’ye (1959) göre, bir değer ya da değer sisteminden söz 

etmek, bireyin iyi ya da kötü biçiminde bir yargıya vararak bir alanı diğerine tercih ediyor 

olmasına işaret eder. 

 

     Değerler, belirli bir nesne ya da duruma ilişkin tutumların gelişmesinde, korunmasında 

veya eyleme geçirilmesinde birer ölçüt ya da  standart işlevi görür.Güngör’e (1993) göre, 

özellikle ahlaki davranış konusuna bakıldığında değer, bir kimsenin, diğer insanları, onlara 

ait nitelikleri, istek ve niyetleri, davranışları değerlendirirken başvurduğu bir ölçüt demektir.  

Değerler davranışlarımıza rehberlik eder, toplumsal sorunlarda belirli bir duruş almada bizi 

yönlendirir. Ayrıca değerler,  kendimizi diğerlerine sunumumuzu ve diğerleriyle kendimizi 

kıyaslamalarımızı  kolaylaştırır. Diğerleri gibi ahlaklı , yeterli vb. olup olmadığımız 

noktasında da değerler yararlandığımız standartlardır(Renner,2003). 

 

      Rokeach (1973), bir değer sisteminin, bireyin alternatifler arasından yapacağı seçimi 

yönlendiren, çatışmaların çözümüne katkıda bulunan ve kararlar almasında belirleyici olan 

öğrenilmiş prensip ve kuralların örgütlenmiş hali olduğu üzerinde durmuştur. Değer, kendine 

ters düşen davranış biçimine ya da yaşam amacına üstün tutulur. Değerler, kişilerin 

davranışlarına tutarlık kazandıran, yön veren, kişilik ve karakter bütünlüğünün kazanılmasına 

yardımcı olan standartlardır. İnsanlar değer tercihlerine göre davranırlar.   

 

     İnsanlar, yaşadıkları tutarsızlığı gidermek için çeşitli çözümlemelere baş vururlar. Birer 

psikolojik savunma mekanizması olarak işleyen bu çözümlemeler, bireyi rahatsız eden 

tutarsızlığı ortadan kaldırmak veya azaltmak için kişinin kendisine ve başkalarına karşı öne 

sürdüğü akla yakınlaştırıcı nedenlerdir.  
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     Tutarlılık ihtiyacı değerlerin temelini teşkil eden güdülerdendir. Tutarlılık, kişinin, farklı 

zamanlarda aynı uyarıcıya aynı şekilde tepki verme derecesi olarak tanımlanır. Örgütlenme 

ilkelerinden söz eden Gestalt psikologları zihnin tutarlılık eğilimine değinmişlerdir.  Gestalt 

psikolojisi, insan zihnini, birbiriyle ilgisi olmayan ayrı kompartmanların bir toplamı olarak 

değil,  birlik içinde, örgütlü bir sistem olarak görür. Tutarlılık ihtiyacını karşılayan ve 

doyuran şeyler yüksek düzeylerde  değerlendirilir (Ünal, 1981). Zira insan, ahengi, uyumu 

arar ve herhangi bir nedenle uzlaşmayan öğeleri  dengeli ya da uyuşur hale getirir. İnsanda 

uyumun en önemli sorunlarından biri,  davranışlar ve tutumlar arasında uyum 

sağlayabilmektir. Değerler de bizim zihinsel içeriğimizin başlıca öğeleridir. Onlar arasında  

yüksek düzeyde bir uyum, ortaya çıkacak uyuşmazlıkların hemen giderilmesi, insanın uyumu 

için zorunludur (Güngör, 1993).     

 

     Değerlerin bilişsel, duygusal ve davranışsal öğelerinin yanı sıra güçlü bir güdüsel öğeleri  

de vardır. Örneğin, araçsal değerler kişiyi amaçlanan sonuç hedeflere ulaşmada araç işlevi 

gören uygun davranışlarda bulunmaya  güdüler. Araçsal değerlerimizin gerektirdiği tarzda bir 

davranışta bulunursak, ereksel değerlerimizce  vurgulanan sonuç hedeflere ulaşmakla 

ödüllendiriliriz. Benzer biçimde, amaçsal değerler de, anlık, geçici hedeflerin ötesinde üstün 

amaçlar sunmaları dolayısıyla harekete geçiricidirler (Rokeach, 1973). 

      

     Değerlerin doğmasına neden olan ihtiyaçların en önemlilerinden biri, anlama ihtiyacıdır. 

Bu güdü, merak, keşif, başkalarının dünyasını sembolik olarak kontrol etme ihtiyacı, anlamlı 

olanın araştırılması, kararlı örgütleme ve zihinsel yapılara duyulan eğilim gibi değişik 

biçimlerde betimlenmiştir. İnsanlar, eğer içinde yaşadıkları  çevrenin ve karşılaştıkları 

olayların kaotik ve organize olmayan görünümünün meydana getirdiği karışıklığı çözmek 
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için yeterli bilgi ve beceriye sahip değillerse bundan huzursuzluk duyarlar, sıkıntı çekerler. 

Çevremizi ve dünyamızı anlamamıza yardımcı olan şeyleri daha yüksek derecede 

değerlendiririz. Kendisi açıkça anlaşılan şeyleri de açıkca anlaşılmayan, belirsiz olan 

şeylerden daha yüksek değerlendiririz (Ünal, 1981). 

 

      Değerlere temel olabilecek bir başka güdü de, sosyal kabul görme, toplum tarafından 

onaylanma güdüsüdür. Böyle bir güdüye yüksek derecede sahip olan bir kimse, herhangi bir 

konu ya da problemde grup beklentilerinin ne olduğunu ona söyleyen herhangi bir sese, bir 

ipucuna duyarlıdır ve onu yüksek derecede değerlendirir (Hofstede, 1980).  McLaughlin 

(1965), uyum yönelimli değerleri,  birey tarafından grup baskılarına bir çeşit  ayak uydurma 

yolu olarak benimsendikleri düşüncesinden hareket ederek yapay değerler (pseudo values)  

şeklinde tanımlamıştır (akt. Rokeach, 1973).   

 

      Değerlerin bir diğer işlevi de bilgi sağlama ya da kendini gerçekleştirmedir. Katz (1960) 

bu işlevin, “anlam arayışı, anlama ihtiyacı, açıklık ve dengeyi sağlayacak daha iyi bir algı ve 

inanç örgütlenmesi oluşturma eğilimi” ni kapsadığından söz etmiştir (akt. Rokeach, 1973). 

İnsan ihtiyaçlarının anlatım bulması değerler ve değer sistemlerinin  bir yönüdür.  

 

      Özet olarak Rokeach (1973), değerlerin üç önemli işlevi üzerinde durmuş ve 

değerlerin,güçlü, bilişsel, duygusal ve davranışsal güdüsel öğelerinden bahsetmiştir. Bu 

noktada değerler, ilk olarak davranış ve varılmak istenen  şey açısından  uyumu kolaylaştıran 

veya faydacıl yapılardır (değerlerin uyumu kolaylaştırma işlevi). İkinci olarak değerler, bireyi 

tehditlere, farklılıklara karşı korur (benliği koruma, savunma  işlevi). Son olarak değerler,  

bireyin anlam arayışını, bilme, anlama ihtiyacını ve daha iyi olan bilgi, algı ve düşünce 

örgütlenmelerine yönelmesini sağlar (bilgi veya kendini yenileme işlevi). 
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     Feather  (1993, 1994), araştırmalarına dayanarak değerlerin özelliklerini   şöyle 

belirtmiştir: 

1. Değerler, beklenen, istenen davranış ve hedeflere ilişkin genelleşmiş inançlardır. 

2.  Değerler, bireyin istek ve ihtiyaçlarından farklı olarak, iyilik- kötülük gibi kavramlar 

yanında gereklilik özelliği de taşırlar. 

3. Değerler, davranışaların değerlendirilmesi, fikirlerin doğrulanması, desteklenmesi, 

eylemlerin planlanması ve yönetilmesi, çeşitli seçenekler  arasından bir seçimin yapılması, 

benliğin diğerlerine sunumu ve sosyal etki noktalarında belirleyici standartlar sağlar. 

4. Her bireyde hiyerarşik olarak düzenlenir ve önem dereceleri  yaşam boyunca değişikliğe 

uğrayabilir. 

5. Değer sistemleri, bireyden bireye, gruptan gruba ve kültürden kültüre farklılıklar gösterir ( 

Hogg, Vaughan, 1998). 

      

 

      İnsanların tutum ve davranışlarını belirleme, biçimlendirme ve yönlendirmede önemli rol 

oynayan  değerlerin doğasına ilişkin kavramlaştırmalar beş varsayım 

çevresindegelişmektedir: 

 

 1)  Bir insanın sahip olduğu değerlerin toplam sayısı görece azdır. 

2)  İnsanlar benzer değerlere fakat farklı derecelerde sahiptirler. 

3)  Değerler, değer sistemleri halinde örgütlenirler. 

4)  İnsan değerlerinden ilk sıralardakilere bakılarak kültür, toplum, toplumun kurumları ve 

kişilik hakkında saptamalar yapılabilir.  
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5) Değerler, kalıcıdır. Bu nitelikleri, onların bize ilk yıllarda mutlak  ve ya hep ya hiç 

şeklinde öğretilmiş olmaları gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Bize öğretilen davranış tarzları 

ya da son durumlar  her zaman istenilirdir .  İstenilirliklerinin durumdan duruma değişmesi 

gibi bir şey söz konusu değildir. Değerlerin bu mutlak öğrenimleri süreklilik ve 

durağanlıklarını belirler (Rokeach ,1973).  

 

      Toplumdaki bireylerin, değerleri korumasına ya da gözardı etmesine paralel olarak, 

değerler ya zamanla kaybolur ya da bir sonraki nesle aktarılarak yıllarca devam ettirilirler. 

Değerlerin  kalıcı olması, onların, insanlar tarafından içselleştirilmesine ve kabul görmesine 

bağlıdır (Gudmunsdottir, 1991).  

 

1.1.1.Değerler ve İnanç, Tutum, Güdü, İhtiyaç ve Normlar 

 

  Rokeach (1973), üç tür inançtan bahsetmiştir.  

1) Doğru ya da yanlışın belirlenmesine hizmet eden betimleyici ya da varoluşsal  inançlar. 

2)  İnanç nesnesine ilişkin iyi ya da kötü yargısına varılmasını sağlayan değerlendirici 

inançlar. 

3)  Davranışların anlamlarının veya sonuçlarının istenilir olmasına ya da olmamasına ilişkin 

özendirici veya yasaklayıcı  inançlar. Değerler, bir inanç olarak değerlendirildiğinde üçüncü 

türe işaret ederler. Zira bir değer,  bireyin tercih ederek yerine getirdiği davranışları hakkında 

bir inançtır. Değerler, belli nesne ya da durumları aşan, ideal davranış tarzları ve varoluşsal 

hedeflere ilişkin teşvik edici ya da yasaklayıcı inançlardır. İnançları incelemek, değer verilen 

temel özelliklerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olur.      
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       Tutum ve değer  kavramları birbirleriyle yakın ilişkisi olan, zaman zaman birbirinin 

yerine kullanılabilen kavramlardır. Tutumlar, kendileri gözlenemeyen fakat gözlemlenebilen  

davranışlara yol açtığı varsayılan  eğilimlerdir (Kağıtçıbaşı, 1988). Allport (1935), tutumların 

sosyal psikolojinin en gerekli, en vazgeçilmez konusu olduğunu ileri sürmüş ve tutumun 

tanımını şöyle yapmıştır: “Bir tutum, yaşantı ve deneyimler sonucu oluşan, ilgili olduğu 

bütün nesne ve durumlara karşı bireyin davranışları üzerinde yönlendirici ya da dinamik bir 

etkiye sahip ruhsal ve sinirsel bir hazırlık durumudur.”  ( Carlsmith, Freedman, Sears, 1993). 

Yaygın olan diğer bir tanıma göre ise tutum, “bilişsel ve duygusal öğeleri bulunan ve 

davranışsal bir eğilim içeren oldukça kalıcı bir sistemdir.”(akt. Hogg, Vaughan, 1998). 

 

       Tutumların bu kadar önemli olmasının nedeni, sosyal psikolojinin asıl hedefinin davranış 

olması  ve  tutumların davranışları nasıl etkilediğinin önem kazanmasıdır. Ajzen ve Fisbein 

(1980) tutumların ve kişisel normların göz önünde bulundurulmasının insanların 

davranışlarını anlamanın ilk adımı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu doğrultuda sosyal 

psikologlar yıllarca tutumların davranışları nasıl etkilediğini açıklamaya çalışmışlardır. Zira 

bir tutumu değiştirme davranışsal bir değişikliğe de yol açabilmektedir. Tutumlar, tutum-

davranış ilişkisi kuramsal bir labirent olarak görülmüş, tutumların hangi psikolojik 

faktörlerce nasıl şekillendiği açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

      Pek çok araştırmacının katıldığı bir görüşe göre, belirli bir nesne ile ilgili tutumlar o 

nesne hakkındaki inançlarca belirlenir.  Bir nesne hakkındaki inançlarımızı ise, onu çeşitli 

özellik ve  nitelikleriyle değerlendirerek geliştiririz. Otomatik olarak ve kendiliğinden o 

nesneye ilişkin bir tutuma sahip oluruz. Çoğunlukla, olumlu nitelikleri olduğuna inandığımız 

nesneleri sever (olumlu tutum) ve olumsuz özellikleriyle karşılaştığımız nesnelere karşı da 

olumsuz bir tutum geliştiririz ( Fisbein, Ajzen, 1980). 
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      Bu açıdan bakıldığında, tutumların, tutum nesnelerine ilişkin olumlu ve olumsuz 

değerlendirmeler olduğuna inanılır. Osgood nesnelere, insanlara ve benzerlerine ilişkin 

kavramlaştırmalarımızdaki değişikliğin çoğunun yalın bir değerlendirme öğesinde temsil 

edildiğini göstermiştir (akt: Freedman, Sears, Carlsmith,  1993).      

 

     Yaşamın ilk yıllarında içselleştirilmiş, uzun süreli değerlerin etkisiyle biçimlenen 

tutumlara sembolik tutumlar denir. Tutum nesnesi tek başına değil de bir sembol olarak 

görülür, anlaşılır. Bu tip tutumlar özellikle kişinin içinde bulunduğu sosyal gruplarla 

ilişkilidir (Aronson, Wilson, Akert, 2002) . 

  

     Değerlerin, paylaşılan, genelleşmiş tutumları temsil ettiği biçimindeki tanımlamalar 

değerlerin tutumlarla olan ilişkisini gösterir ve değerleri genelleşmiş bir tutum olarak açıklar. 

Rokeach’a (1973) göre ise,tutum, özgül, spesifik bir durum veya nesne çevresindeki değişik 

inançların bir örgütlenmesi olarak bir değerden farklılaşır. Bir değer, yüksek düzeyli bir 

kavram olarak insanlar üzerinde  özgül bir tek tutumdan daha fazla etkiye sahiptir.  

  

  Rokeach (1973), değerler ve tutumların farklılaştığı noktaları şöyle sıralamıştır: 

 

1. Değer, tek bir inanç iken; tutum, belirli bir nesne ya da durum üzerinde odaklanmış 

birtakım inançların örgütlü biçimidir. 

2. Değer, nesne ve durumları aşarken, tutum spesifik obje ve durumlara odaklaşmıştır. 

3. Değer bir standartken, tutum değildir. 

4. Sahip olunan binlerce tutuma karşılık düzinelerle ifade edilebilecek sayıda daha az değer 

vardır. 
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5. İnsanın, bilişsel sistemi ve kişiliğinin oluşumunda değerler tutumlardan  daha merkezi bir 

role sahiptir. Davranışların olduğu kadar tutumların da belirleyicileridir. 

6. Değerler, tutumlardan daha dinamik bir yapıya sahiptir. 

7. Değerlerin, ego savunması, uyumu sağlama, kolaylaştırma, kendini gerçekleştirme ve 

bilgi edinme işlevleriyle tutumlar dolaylı biçimlerde ilgilidir. 

 

Rokeach (1980), bu farklılıklara daha sonra yenilerini eklemiştir: 

 

1. Değerler, tutumlara oranla daha derin ve geneldir. 

2. Değerler, ‘gerekli olanlar’ın sembolleri iken tutumlar için böyle bir durum sözkonusu 

değildir. 

3. Filozoflar, teologlar, antropologlar, sosyologlar, tarihçiler ve terapistler kişinin 

tutumlarından daha çok  değerlerini anlamanın önemli olduğunu düşünmektedirler. 

 

      Kısaca, tutumların işlenmiş ve gelişmiş bir organizasyonu olan değerler  paylaşılan, 

genelleşmiş tutumları temsil ederler.  

 

      Değerlerin davranışların şekillenmesinde birer kriter, çerçeve olma özelliğinden bahseden 

Feather (1988), duygusal açıdan nötr olmadıklarını, duygularımızla ilişkili hale gelip genel 

güdüler gibi işlev gördüklerini belirtmiştir. Bu düşüncesiyle, güdülerin değerlerden ayrılması 

gerektiğine vurgu yapan McClelland (1985), Biernat (1989) gibi araştırmacılardan 

farklılaşmıştır. Bu araştırmacılar, güdülerin, insanın kendiliğinden davranışlarının 

belirleyicileri iken; değerlerin, bilişsel olarak nasıl davranılacağına karar vermede etkin 

olduklarını belirtmişlerdir (akt. Karakitapoğlu, 1996).  
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     Feather (1988),  bazı farklılıkları olmakla birlikte değerlerin ihtiyaçlarla  örtüşen 

noktalarından da söz etmiştir. İyilik- kötülük gibi bir boyutlarının olması değerleri 

ihtiyaçlardan farklılaştırır. Fakat her ikisi de insanın bir durumun anlam ve sonuçları 

hakkındaki bilişsel- duygusal değerlendirmelerini etkiler. 

 

    Değerlerin benzeştiği ama farklılıklarının belirtilmesi gereken diğer bir kavram da 

normlardır. Değerleri normlardan ayırt etmede üç yol vardır:  

1) Değerler, bir davranış tarzı ve varoluşsal hedeflere gönderme yaparken normlar sadece 

davranış tarzıyla ilgilidir. 

2) Değer, özel durumları aşarken, toplumsal normlar, belirli bir durumda belirli bir şekilde 

davranmanın özendirilmesi ya da yasaklanmasıyla ilgilidir. 

3) Bir değer oldukça kişisel ve içsel,  bir norm ise bir o kadar ortak, çevresel bir olgudur 

(Rokeach, 1973).  

 

       Rokeach’ın (1973) aktardığına göre Williams (1968), norm-değer farklılığını şöyle 

değerlendirmiştir: Değerler çoğunlukla spesifik durumlardan bağımsız olarak istenilirliğin 

standartlarıdır. Norm, bireyin nasıl davranıp nasıl davranmaması gerektiğini belirtir. Değerler 

çok sayıda norm için dayanak noktası oluştururken, belirli bir norm aynı anda birkaç farklı 

değerin uygulandığını ifade eder. Değerler, ödüllendirilecek  istenilir davranışları saptayan 

standartlar gibidir ve belli normların kabülü ya da reddi için nedenleri oluştururlar. Özetle 

değerlerin, zihinsel olarak norm ve şemaları temsil ettiği, betimlediği varsayılır (Biel, 

Dahlstrand, Fransson, 1997).  
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1.1.2. Değer Sistemleri 

 

      Robin Williams (1968), insan davranışının nadiren sadece tek bir değer tarafından 

yönlendirildiğinden bahsetmiş, davranışların genellikle değer gruplarınca yönlendirildiği 

vurgulanmıştır (akt. Rokeach, 1973).  Rokeach (1973), değer sistemini, göreceli bir önem 

boyutu üzerinde tercih edilen davranış tarzları veya yaşam amaçları ile ilgili inançların kalıcı 

bir örgütlenmesi olarak tanımlamıştır. Bir değer sistemi, bireyin alternatifler arasından seçim 

yapmasını, çatışmalarını çözmesini ve bir karara varabilmesini sağlayan prensip ve kuralların 

bir organizasyonudur. Değerler, davranışları yönlendiren birer standart; değer sistemleri ise 

karışıklıkları çözmede ve karar almada kullandığımız genel planlar, yapılar olarak 

düşünülebilir. 

 

       Kişisel değer sistemleri, kişisel davranışların doğasını şekillendiren, etkileyen uzun süreli 

algısal çerçeveler olarak görülür. Bireylerin değer sistemleri bilgiyi nasıl değerlendireceği, 

nasıl karar alacağı, kısaca nasıl davranacağı noktalarında farklılıklar yaratır. Değerler 

insanların ve onların davranışlarının anlaşılmasına yararlar ( England, Koıke, 1970). 

 

       İnsanlar, değer sistemlerini oluşturan bir değerler hiyerarşisine sahiptirler. Bu sistem ya 

da hiyerarşik yapı, değerlere atfettiğimiz göreceli önem tarafından belirlenmektedir (Hogg, 

Vaughan, 1998). Öğrenilen her yeni değer bu sisteme dahil olur.  

 

     Sıralanmış bir değerler kümesi, değer önceliklerini belirleyen bir sistem oluşturur.  

      Bir kimsenin değerler sıralamasının birinci veya en üst sırasında bulunan değer onun 

temel değeri sayılabilir. Teorik olarak, varlığı mümkün olan bütün değerler bir kişiye verilip 
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onların bir sıralaması yaptırıldığında, kişinin en yukarıya koyduğu değer onun her şeyden 

daha fazla değer verdiği şeydir (Bartelds, Debats, 1996). Belli bir fikir ya da duygu üzerine 

yüksek bir değer koyduğumuzu söylediğimizde, o fikir veya duygunun, davranışımızı 

harekete geçirmede ya da yönlendirmede oldukça güçlü bir etkiye sahip olduğunu belirtmek 

istiyoruzdur (Renner, 2002).  

  

Değer sistemleri;  

1) İnsanların durumları ve karşılaştıkları problemleri algılamalarını, 

2) Bireyin karar alma ve problem çözümlerini, 

3) Diğer kişi ve gruplara bakışını, kişilerarası ilişkilerini, ahlaksal ve ahlaksal olmayan 

davranışlarını belirleyen sınırları çizer ( England, Koıke, 1970). 

 

      Bir değer sistemi, belirli bir bireyin, grubun ya da toplumun açıkça ya da örtülü olarak 

benimsediği ahlaki, toplumsal, ekonomik vb. değerler silsilesi olarak tanımlanır . Bu anlamda 

değerler sistemi, kişilere neyin yasaklandığını, neyin ödüllendirilip neyin cezalandırıldığını 

söyler (Martin, 1995). 

 

      Rokeach’ın (1973) da değindiği gibi, sosyal sınıflar, mesleksel, dinsel ve siyasal inançlar 

ancak onların değer ve değer sistemlerindeki farklılıklar dikkate alınarak açıklanabilir. 

Kültürel, kurumsal ve teknolojik değişmelerin yanısıra, olgunlaşma, eğitim, ikna ve terapi 

yoluyla meydana gelen farklılıklar da ‘değer’ ve ‘değer sistemleri’nde görülen değişmelere 

bağlanarak açıklanabilir (Başaran, 1995). Kültürler, toplumlar ve bireyler sahip oldukları 

değer sistemleriyle tanımlanabilirler (Kuşdil, Kağıtçıbaşı, 2000). 
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1. 1. 3. Değerlerin Sınıflandırılması 

 

      Değer kavramı, pek çok sosyal bilimsel disiplin tarafından kullanılmış psikolojik 

kavramlardandır. Antropologlar, sosyologlar, siyasal bilim adamları ve psikologlar, kültürel, 

sosyal, kurumsal ve bireysel değerler ve değer sistemleri ile farklı derecelerde 

ilgilenmişlerdir . 

     Değerlerin tanımlanması konusunda yaşanan güçlükler, bunların nasıl sınıflandırılacağı 

konusunda da kendisini göstermektedir. Çünkü gerek değerlerin sınıflandırılması gerekse  

temel değerlerin neler olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür (Kluchohn, 

Strodtbeck, 1973).  

 

      Değerler değişik şekillerde tartışılmıştır. Sosyolojik anlamda toplumsal değerler ve 

bireysel değerler ayrımı yapıldığı gibi, ahlaksal açıdan etik olan ve olmayan değerlerden de 

söz edilmektedir. Değerler, genel veya özel, sürekli veya geçici oluşlarına, zorlayıcılık 

derecelerine ve işlevlerine göre de sınıflandırılabilmektedir ( Ünal, 1981). Sosyal değişme ve 

modernleşme süreciyle birlikte, değerlerin, özellikle kaynak ve içerikleri dikkate alınarak 

bazen aşkın ve  dünyevi, bazen de modern ve geleneksel biçiminde sınıflandırıldıkları 

görülmektedir (Bartelds, Debats, 1996). 

 

      Bir yandan değerlerden, gerçekte varolmayan zihinsel yapılar olarak söz edilirken, diğer 

yandan da  değerler, felsefi açıdan ‘yaşam yolları’ veya ‘değer yönelimleri’  gibi tercihler 

şeklinde belirtilmiştir. Değerler, belirli kişilik tiplerinde eşit olarak bulunma veya davranışa  

bir standart, kriter olarak hizmet eden bireysel ya da toplumsal fikirler olma veya beklenenin 

kavramsallaştırılması açılarından da incelenmiştir (Karakitapoğlu, 1996). 
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       İnsanların davranışlarına rehberlik eden ilgiler ve değerler sayısızdır. Eğer bu değerler, 

daha sınırlı sayıda değer türlerine dönüştürülebilirse, ileri bir adım olarak incelemede ve 

uygulamada ekonomi sağlar. Bu yöndeki girişimlerden ikisi  özellikle ilginçtir. İlk değer 

tipolojisinin başlangıcında Spranger’in (1928) görüşleri vardır. Spranger, insanların farklı 

değer tipleri etrafında sınıflandırılabileceği fikrini ileri sürmüştür. Burada temel düşünce 

şudur: kişiler, bir bütünlük içinde bir yaşam felsefesine, bir başka deyişle egemen bir değere 

sahiptirler. Bu değer, bireyin bütün kişiliğine biçim verir ( Ajzen, Fisbein, 1980). 

 

       Değerlerin sınıflandırılması yönündeki ikinci önemli yaklaşım Morris’indir (1956). 

Morris, yedi temel ‘yaşam yolu’  önermiştir. Bunların her biri, değerlerin düzenlenmesinin 

farklı bir yoludur. Morris, düşüncelerine dayalı olarak bir ölçek geliştirmiştir. Denekler, 

kendilerine sunulan farklı yaşam yollarını değerlendirmektedirler. Uygulamalar sonunda 

yapılan tercih analizleri, temelde beş esas değer ortaya çıkarmıştır. Bu beş temel değer, şu 

noktalarda yoğunlaşmıştır: 

 

1. İnsancıl konulara sorumlu, titiz ve zekice katılma ve kazanılmış olan şeyleri 

değiştirmekten ziyade, takdir etme ve koruma. 

2. Engelleri aşmada güçlü etkinlik ve kazanılmış şeyleri korumaktan ziyade, değiştirme 

girişimi. 

3. Benlik bilincinin, içgörünün yüksekliği, zengin bir iç yaşam, bütün canlılara karşı derin 

bir sempati, insanlar ve eşya üzerinde kontrol kabul etmeme. 

4. Başkalarını kabul ve onlara karşı sempati ile tepkide bulunma, onlara hizmet etme ve 

onların ihtiyaçlarına uyma. 

5. Her türlü zevk. 
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      Spranger’in teorisi, Allport, Vernon ve Lindzey (1951) tarafından bir ölçü aracına 

dönüştürülmüştür. Bu araştırmacılar, kendi incelemeleri için Spranger’in, Teorik, Ekonomik, 

Estetik, Sosyal, Politik  ve Dini şeklinde sıralanan tasnifini esas almışlardır (akt: Güngör, 

1993). Bireyler tamamen bunlardan yalnızca bir ya da öteki içinde sınıflandırılamazlar. Bu 

değerlerin açıklamaları şöyle özetlenebilir: 

 

      Teorik Değer: Gerçeğe, bilgiye, akıl yürütmeye ve eleştirel düşünceye önem verir. Teorik 

insanın hakim ilgisi, gerçeğin keşfidir.  

 

  Ekonomik Değer: Yararlı ve pratik olana önem verir. Özellikle yararlı olanla ilgilidir. 

 

  Estetik Değer: Estetik insan, en yüksek değeri biçim ve uyumda görür. Her deneyim, 

zarafet, simetri veya uygunluk açısından değerlendirilir. 

 

  Sosyal Değer: Başkalarını sevme, yardım etme ve bencil olamama esastır. Bu tip insan için 

en yüksek değer insan sevgisidir. 

 

  Politik Değer: Politik insan esas temelde güçle ilgilidir.  

 

Dinsel Değer: Dinsel insanın en yüksek değeri ‘birlik’ olarak ifade edilebilir. Evreni bir 

bütün olarak kavramaya çalışır (Ünal, 1981). 

 



  24 
 

       En sık baş vurulan araştırma Rokeach’ın Değer Araştırması’dır (RVS) ve Rokeach, 

insanların değerlerini belirlemeye yönelik incelemeleriyle, insan inanç ve davranışları 

üzerindeki çalışmaların öncüsü olarak bilinir (Debats, Bartelds, 1996). 

 

        Rokeach (1973), değerleri,davranış tarzlarıyla ilgili olanlar (araçsal değerler) ve  nihai 

hedeflerle ilgili olanlar (amaçsal değerler) şeklinde ikiye ayırmıştır.  Bireye göre  önemlerini 

değerlendirmek üzere belirlenen 18 adet araçsal onsekiz de amaçsal (ereksel değer) değer 

belirlemiştir. 

 

       Söz konusu amaç değerler şunlardır: rahat bir yaşam (başarılmış, yolunda bir hayat 

tarzına sahip olma), heyecanlı bir yaşam (uyarıcı ), hareketli bir hayat, başarı duygusu 

(devamlı bir katkı ), barış içinde bir dünya (savaşsız ve çatışmasız bir yaşam), güzellik\ 

estetik (doğal ve sanatsal güzellikler), eşitlik (kardeşlik, herkese eşit haklar), aile güvenliği 

(sevilen birinin bakımı, korunması) 

, özgürlük (bağımsızlık, seçme serbestiyeti), mutluluk (hoşnutluk, halinden memnun olma), 

iç huzur (içsel çatışmalardan uzaklık), olgun sevgi (cinsel ve ruhsal yakınlık, samimiyet), 

ulusal güvenlik (saldırılara karşı korunma), zevk (eğlenceli, hızlı olmayan , sakin bir yaşam 

tarzı), ahiret mutluluğu (kurtarılmış, iyi sonsuz bir yaşam), kendine saygı (özsaygı, onur), 

sosyal saygınlık (hürmet, beğenme, beğenilme), gerçek arkadaşlık (yakın, sıkı arkadaşlık, 

eşlik), erdemlilik (olgun bir hayat anlayışı).  

 

       Araç değerler ise şunlardır: hırslı olma (sıkı, çok çalışma, idealist olma), geniş görüşlü 

olma (açık fikirli olma), muktedir olma (yetenekli, etkin olma), güleryüzlülük (kaygısız, 

neşeli, eğlenceli, rahat olma), temizlik (bakımlı, titiz olma), cesaret (inançlarını, 

düşüncelerini savunma), bağışlayıcılık (diğerlerini affetmeye istekli, razı olma), 
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yardımseverlik (diğerlerinin rahatı, iyiliği için çalışma), dürüstlük (içten, güvenilir), hayal 

gücü kuvvetli olma (cesur, yaratıcı, üretken olma), bağımsızlık (kendine güvenme, yetme), 

entellektüellik (zeki, düşünceli), mantıklılık (tutarlı, mantıklı, makul olma), sevecenlik 

(müşfik, hassas, duyarlı olma), itaatkarlık (saygılı), terbiyelilik (kibar, düşünceli), sorumluluk 

sahibi olma (güvenilir, emin, sağlam olma), kendini denetleyebilme (kontrollü, ölçülü olma) 

(Rokeach, 1973).       

  

     Araçsal değerler, ahlaksal değerler ve yeterlik değerleri olmak üzere iki gruba ayrılır. İlk 

kategori, ihmal edildiğinde suçluluk hisleri uyandıran, yardımseverlik, itaat gibi bireylerarası 

davranış şekilleriyle ilgilidir. Yeterlik değerleri ise kişinin benliğini değerlendirme tarzlarıyla 

ilgilidir. Hoşgörülülük, öz denetim, mantıksallık gibi değerler öyle değerlerdir ki, 

çiğnendiklerinde, atlandıklarında yetersizlik duyguları hissedilir. Benzer biçimde,  ereksel 

değerler de kişisel ve toplumsal değerler olarak ikiye  ayrılır. Kişisel değerler, iç huzur, 

kendilik değeri gibi kişi merkezli sonuç hedefleri kapsar. Sosyal değerler ise, eşitlik, barış 

içinde bir dünya vb. sosyal içerikli erekleri içerir (Rokeach, 1973). 

 

 

     Rokeach’ın hazırladığı değerler listesine farklı bir yöntemle ve kuramsal bir bakışla 

yaklaşan Schwartz ve Bilsky (1987), insan değerlerinin bazı temel boyutlar yardımıyla 

incelenebileceğini görmüşlerdir. Sonraki yıllarda bazı değişikliklerden sonra, Rokeach’ın 

listesi temel alınmak üzere, yazında varolan çeşitli değerlerden yola çıkılarak 56 değer 

hazırlanmıştır. Schwartz, topladığı verileri bireysel ve kültürel olmak  üzere iki düzeyde 

incelemiştir.  Bireysel düzeydeki incelemelerde değerler, kişilerin yaşamlarını 

yönlendirmedeki önemlerine göre ele alınırlar. Değerlerin kültürel düzeyde incelenmesindeki 
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amaç ise, toplumun genelinde paylaşılan ve toplumsal normlara dayanan soyut fikirlere 

ilişkin bilgi üretmektir. 

  

       Schwartz’ın değer tipleri kendi içlerinde iki ana boyut üzerinde gruplanırlar. Schwartz 

(1992), bunlardan ilkini Yeniliğe Açıklık (Openness to Change) / Tutuculuk (Conservation) 

boyutu olarak adlandırmıştır. Bu boyutun Yeniliğe Açıklık ucu ‘özyönelim’ ve ‘uyarılım’ 

değer tiplerini kapsar. Tutucu ucu ise, ‘güvenlik’, ‘uyma’ ve ‘geleneksellik’ değer tiplerinden 

oluşur.  

 

       İkinci boyut ise, Kendini Aşma (Self-Transcendence) / Kendini Yüceltme (Self-

Enhancement) adını almıştır. Bu boyutun Kendini Aşma ucu ‘evrenselcilik’ ve 

‘iyilikseverlik’ değer tiplerini; Kendini Yüceltme ucu ise, ‘güç’ ve ‘başarı’ tiplerini kapsar. 

On değer içinde yalnız ‘hazcılık’, hem Yeniliğe Açıklık, hem de Özgenişletim değer 

gruplarından öğeleri barındırır (akt: Kağıtçıbaşı, Kuşdil, 2000).        

 

1. 2. Değer Kavramına Kuramsal Yaklaşım 

 

          Günümüzde, değerlerin gelişimine eğilen psikologlar ve sosyal psikologlar ya 

duygusal-güdüsel etmenlere ya da bilişsel etmenlere önem vermektedirler (Kağıtçıbaşı, 

1988). Bu etmenler Freud’un ve Piaget’in sosyalleşme kuramlarında ilk defa etraflıca 

incelenmiş ve sonraki kuramsal ve görgül gelişmeler konunun daha iyi anlaşılmasına 

yardımcı olmuştur (Kağıtçıbaşı, 1989). 
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1. 2. 1. Psikanalitik Kuram  

 

        Psikolojide, bu alanda ilk kuramsal ve bilimsel yaklaşım Freud ile başlamıştır. 

Psikanalitik kuram, özellikle ahlak konusundaki görüşleri bakımından gelişme ve sosyal 

öğrenme kuramlarının arasında  yer alır. Psikanalitik kuramda, bir taraftan gelişmecilerinkine 

benzer,  evrensel ve birbiri ardından gelen gelişme evreleri vardır; bir taraftan da ahlak norm 

ve değerlerinin otoriteyi temsil edenlerden olduğu gibi alınmasından söz edilir (Nebenhaus, 

Shani, Zıv,1975). 

 

       Freud, kişiliğin bir bekçisi ve kısıtlayıcısı olarak işlev gören parçası için süperego veya 

vicdan terimini kullanmıştır. Süperego, psikanalitik kuramda kişiliğin beş yaş dolaylarında en 

son olarak gelişen üç parçasından biridir. Freud, bireyin, haz ilkesinin belirtisi olan id ile 

doğduğunu ileri sürmüştür. İd, içgüdüleri ve istekleri temsil eder ; benliğin doğasının 

tamamen doğuştan gelen bölümüdür. Daha sonra, birey, kendisini çevreden ayırt etmeye 

başladıkça ego gelişir. Ego, benliğin önemli bir düzenleyicisi haline gelip, dış dünyanın 

gerçeğini id’e iletir. Süperego, ise daha sonra ego’nun içinden, fallik dönem olarak 

adlandırılan dönem boyunca oedipal karmaşanın çözülmesi sırasında gelişir. Çocuk, anne ve 

babasıyla özdeşleşir, onların değerlerini kabul eder ve bu değerleri kontrol sistemleri olarak 

içselleştirir. Bu şekilde ana-baba bireyin ahlak sisteminin kaynağını oluşturur ve ana-babanın 

etkisi yaşam boyu sürer ( Beech, Schoppe, 1974).  
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      Freud’ a göre çocuk, ahlakı kendisine model edindiği kişiler aracılığıyla öğrenir. Erkek 

çocuk için esas model baba, kız çocuk için annedir. Böylece ahlakın temeli, bir cinsiyet 

özdeşleşmesinden ibarettir. Yani her çocuk, kendi cinsiyle kendisini bir tutmayı öğrendiği 

zaman kimin ahlakını model alacağını da bilmiş olur. Çocuk böylece anne-babasının 

yaşamını yöneten kurallara uymaktadır. Bu kurallara aykırı davrandığında kendi kendini 

cezalandırmayı öğrenir. Dışarıdan doğrudan bir müdahale olmaksızın kendi kendini 

cezalandırmaksa vicdanın geliştiğini gösterir. 

 

      Vicdan, Freud’un zihin şemasında süperegoyu temsil etmektedir. Freud’a göre ahlak 

gelişimi, çocuğun kişiliğinde süperegonun gelişmesiyle olur.  Süperego, toplumun değer ve 

görüşlerinin içsel temsilcisidir (Beech, Schoppe, 1974).  

 

     Süperego, insanı, ahlaka –toplum kurallarına- uygun davranmaya zorlar, uygunsuz 

davranışlardan alıkoymaya çalışır. Şu halde onun yargı kriterleri ahlak standartlarıdır. Bu 

standartlar da çocuğun sosyalleşmesinde başlıca rolü oynayan kimselerden (anne, baba, yakın 

kişiler) gelir. Çocuk, anne-babasının sadece kişiliklerinin değil, onların temsil ettiği kültür 

değerlerinin, adet ve geleneklerin de etkisi altında kalmaktadır. Anne ve babanın yerini tutan 

büyüklerin temsil ettikleri inanç ve değerler de aynı şekilde süperegosuna dahildir 

(Nebenhaus, Shani, Zıv, 1975). 

 

      Bunun yanısıra, Freud’un kuramında, beş temel gelişim evresinden söz edilir. Oral, anal, 

fallik dönem ilk beş yılda yer alır. Freud, beşinci yılın sonunda kişiliğin oldukça biçimlendiği 

ve bu yaştan sonraki gelişimin, temel yapının işlenmesiyle sınırlandığı inancındadır. Bunu 

izleyen ve altıncı yaşla başlayan gizlilik döneminde bu değişim oldukça dengeli bir duruma 
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gelir (Erikson, 1968). Ergenliğin başlangıcıyla birlikte dinamizm yeniden artar ve 

yetişkinliğe doğru giderek durulur.  

 

     Psikoanalitik kurama, Freud’un anıtsal katkısını yadsımadan ya da görmezlikten gelmeden 

yenilikler katmayı başarabilmiş bir isim olarak Erik Erikson’un, insan yaşam döngüsünün 

ayrıntılı dökümü, psikoanalize ve psikolojiye yapılan en önemli katkılardandır. Fakat, 

Freud’dan farklı olarak, bir bireyin karakterinin geriye dönülmez biçimde çocuklukta 

biçimlenmediğini düşünmesinin aksine Erikson, yaşamın her evresinde kişiliğin  derin 

değişmelere gebe olduğuna inanmıştır. Ergenlikte “benlik bunalımı” kuramı geniş kabul 

görmüştür (Elkind, 1993).      

 

       Erikson, insan egosunun incelenmesine, üç temel katkıda bulunmuştur.  Bunlardan ilki, 

Freud’un betimlediği psikoseksüel gelişim evreleriyle yan yana giden, ego gelişiminin psiko-

sosyal evrelerinin de bulunduğunu ileri sürmesidir. Ona göre, psiko-sosyal gelişim evreleri 

içinde birey, kendisine ve sosyal dünyasına karşı yeni temel yönelimler geliştirmek 

zorundadır. İkincisi, kişilik gelişiminin ergenlikte durmayıp, bütün yaşam döngüsü boyunca 

sürdüğü yolundaki görüşüdür. Sonuncu katkısı ise, her evrenin olumlu olduğu kadar olumsuz 

içeriklerinin de bulunduğudur ( Elkind, 1993). 

 

       Erikson (1968), insan yaşam döngüsünde, herbiri kendi sorun ve çelişkileriyle sekiz evre 

belirlemiştir. Ergenlere ve yeytişkinlere özgü problemler üzerinde önemle durması, kişilik 

gelişiminin başlangıcı ve bitimi olarak daha önceki tek taraflı vurgunun düzeltilmesine 

yardım etmiştir. 
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1. 2. 2. Bilişsel Kuramlar  

 

       Bilişsel kuramcılar, bireyin bilgileri sınıflandırıp işleme yöntemlerinin önemi ve bunların 

her karar verme işleminde nasıl kullanıldığı konusuna ağırlık verirler ( Carlton, 1995). 

 

      Greefield, Bruner ve Kohlberg (1969) gibi bilişsel gelişimciler, çocuğun, kültürel inanç 

ve düşünme tarzlarını genel olarak her bireyde gözlenen bilişsel gelişim dönemlerinin el 

verdiği ölçüde edindiğini savunur (akt. Levine, 1973). 

 

      Çocuğun bilişsel yapısı, ahlaksal tutumunun varacağı sınırları belirler ve bu sınırlar 

bilişsel yapı daha karmaşık hale geldikçe değişir ve daha yetkin hale gelir. Değer sisteminin 

oluşmasında hızı belirleyen bireyin temel zihinsel gelişimidir  

( Windmiller, 1995). 

 

      Ahlak gelişimine, bilişsel gelişim paralelinde eğilen ilk kuramcı Dewey olmuştur. 

Dewey, ahlak eğitiminin, temelde çocuğun farklı değerler ve bu değerlere ilişkin kararlarda 

aktif akıl yürütmesi ile gerçekleşebileceğine inanmıştır (Karakitapoğlu, 1996). 

 

        

 

 

     Dewey, ahlaki gelişim alanında üç gelişim evresi ileri sürmüştür. 

   

1)   Ahlak ve Gelenek Öncesi Düzey: Biyolojik ve sosyal etkilerle güdülenen ahlaksal 

davranışları içeren evre.  
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2)   Geleneksel Düzey: Bireyin, grubuna özgü değerleri benimsediği evre. 

3)   Özerk Düzey: Bireyin davranışlarını kendi akıl yürütme ve karar yeteneklerinin 

yönlendirdiği, bireyin içinde bulunduğu grubun standartlarını irdeleyerek benimsediği dönem 

(akt: Beech, Schoeppe, 1974). 

 

 

1. 2. 3. Yapısal – Gelişim Yaklaşımı 

   

       İsviçreli psikolog Piaget, uzun yıllar çocukta bilişsel gelişmeyi  araştırmış ve devresel 

gelişmeleri içeren bir kuram ortaya atmıştır ( Kağıtçıbaşı, 1988). 

   

      Piaget’ye ( 1950) göre, zihin gelişimi bireyin çevresiyle sürekli etkileşiminden 

kaynaklanır ve  insanlar, edilgen öğrenciler değillerdir. Yani çocuğun zihinsel gelişimini 

etkileyen sadece olgunlaşma ve çevresel deneyim değil bu ikisinin etkileşimidir; birey aynı 

anda çevreyi özümleyip ona uyum sağlar ( Renner, 2002). 

 

       Piaget’e (1966) göre, zihinsel gelişim birbirinden farklılaşan dört temel döneme ayrılır. 

Eğer çocuklar, uygun öğrenme çevrelerinde yeterli deneyim olanağı bulabilirlerse; uygun 

düşen kronolojik yaşta, belirli zihinsel işlevleri yapabilirler ve bir sonraki basamağa 

ulaşabilirler (Kroger, 2000). 

 

      Piaget (1932-1969) ahlak gelişimini açıklamak için ahlaki yargıların bilişsel bir temeli 

olduğunu varsayan bir evre kuramı geliştirmiş, çocuğun, bir değer sistemini düzenli ve 

sistematik bir şekilde kazandığını göstermiştir (akt:       Windmiller,1995). 
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      Piaget’e (1966) göre, çocukta ahlaki düşünce gelişmesi başlıca iki evreden oluşur. 

Herhangi bir ahlaki düşünceye, değer düşüncesine sahip bulunmayan çocukta bu konulardaki 

ilk düşünce çevredeki büyüklerin doğrudan etkisiyle biçimlenen  otoriteci bir ahlakın 

özelliklerini gösterir. Çocuk bu otoriteci, büyüklerin direktiflerini mutlak ve değişmez sayan 

düşünceden sonra Piaget’in otonomi dediği bir ahlaksal düşünce aşamasına geçer. Birinci 

evrede ahlakı, sadece mevcut kurallara katı bağlılık şeklinde anladığı ve kuralların 

değişmeyeceğini düşündüğü  halde ikinci evrede ahlakı, değişmez bir ilkeler grubu olarak 

değil, karşılıklı anlaşmaya bağlı olan ve koşullara göre değişebilen  normatif bir sistem olarak 

görür. Her iki anlayış da zihin gelişmesine paraleldir (akt: Windmiller, 1995). 

 

      Piaget, çocukların yaşıt gruplarına karşı daha duyarlı hale geldikçe giderek  

özerkleştiklerini  ve yaşıtlarınınkiyle uyuşan ahlak stratejilerini kabul etme eğiliminde 

olduklarını belirtmiştir. Bunu, model alma ya da taklit süreci ile değil, ancak daha çok 

benmerkezcilikte bir azalma olduğu ve böylece bir başkasının bakış açısını alabildikleri ve 

işbirliği halinde karşılıklılık ilkesiyle davranabildikleri için yaparlar. Kurallar ve değerler 

böylece “içselleşmiş” hale gelir ve “saf görev ahlakını yeni bir ahlak anlayışı izler (Kroger, 

2000). 

   

      Öyle ki, Piaget (1966), rolleri, bireysel davranışları yöneten ve kontrol eden fikir ve değer 

sistemleri şeklinde değerlendirmiş ve ödül yokluğunda dahi gözlenen güdülenmiş bir 

yatkınlık olması ve modele benzerliğin modelden bağımsızken de sürdürülmesi noktalarında 

özdeşleşmenin taklitten farklılaştığından söz etmiştir (Erikson, 1968).   

 

Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Evreleri 

 



  33 
 

       Kohlberg, Piaget geleneğinde yetişmiş ve onun bazı temel görüşlerini geliştirmeye 

çalışmıştır. Yaşları 10 ile 16 arasında olan deneklere verdiği bir dizi ahlak ikilemine verilen 

yanıtları gruplayarak 6 ayrı evrenin ortaya çıktığı bir ölçek geliştirmiştir.  

 

       Kohlberg’e (1972) göre evre kavramı, çeşitli kültürel koşullar altında bile gözlenebilen 

evrensel bir sıralamaya işaret eder. Ahlaksal gelişim, sadece kültürel kuralların, değerlerin 

öğrenilmesini değil her kültürde söz konusu olabilecek evrensel bir devinimi ifade eder ( 

Beech, Schoeppe, 1974). 

 

      Kohlberg, altı aşamalı bir planda ahlak öncesinden, din ve ahlaksal inançlara doğru 

gelişmeyi incelemeye  çalışmıştır. Bunlar şöyle özetlenebilir:  

  

-Düzey 1:  Gelenek Öncesi : Kuralları başkaları koyar. Bu evrede iyi ve kötü, ortaya çıkan 

maddi sonuçlara –ceza ve ödül- veya kuralları ve iyi-kötü gibi etiketleri koyanların maddi 

güçlerine göre yorumlanmaktadır.  

 

1. Evre : Ceza-itaat yönelimi. Cezalandırılma ve söz dinlemeye yöneliktir. Otoriteye boyun 

eğilir. Doğruluk ve yanlışlık eylemin sonuçlarına göre saptanır. Sonuç cezayı gerektiriyorsa 

davranış yanlıştır. Ödül getiren davranış ise doğrudur. 

 

 2. Evre : Göreli araçsal yönelim. İlkel hazcılık söz konusudur. Doğru davranış, insanın kendi 

ihtiyaçlarını ve    bazen de başkalarının ihtiyaçlarını karşılayan davranıştır. Ahlaksal 

değerlerin herkesin ihtiyaçlarına ve bakış tarzına göre değişebileceğini farkeder. Pratik yarara 

dikkat edilir. 
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- Düzey 2 : Geleneksel Düzey: Bir toplumdaki belli kurallara ve otoriteye uyacak tipte 

davranış söz konusudur. Bireyler, başkalarının kurallarını benimsemeye, toplumun norm ve 

değerlerini genel olarak kabul ettiğini göstermeye başlarlar. 

 

    3. Evre : İyi oğlan – iyi kız yönelimi. Başkalarını memnun etmek ve onların onayını 

kazanmak ön plandadır. Çoğunluk davranışının kalıplaşmış şekillerine uyulur. Çocuk ‘iyi’ 

olmayı öğrenir. 

 

 4. Evre : Yasa ve düzen yönelimi. Kanun ve düzene uyma; görevini yerine getirme belirgin 

özelliklerdir. 

 

-Düzey 3: Gelenek Ötesi : Otonom ahlak ilkelerine sahip olmaya doğru belrgin bir gayret 

görülür. Bireyin tanımayı kabul ettiği ve uymayı seçtiği kurallar söz konusu olmaya 

başlar. 

 

  5.Evre : Toplumsal sözleşme yönelimi. Toplumsal sözleşmeye uyma aşamasında, meşruluk 

ve yararcılık önem kazanır. Uyulması çoğunluk tarafından onaylanan  doğrudur.  

 

   6.Evre: İnsan yaşamının değeri yönelimi. Yargılar, insan hakları ve insan onuruna saygı 

gibi etik ilkelere uygun olup olmamaya dayanılarak verilir ( Carlton, 1995 ; Kroger, 2000). 

 

           Kohlberg, bu evrelerin, düşünme ve ahlaksal yargılara varma yollarını yansıttığını, 

‘bireyin ahlak değerinin bir derecelemesi olmadığını, rol almanın, ahlaksal evreler boyunca 

bireyin ilerlemesini sağlayan mekanizma olduğunu kabul etmektedir. Başka bakış açılarına 
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maruz kalma bilişsel çelişki doğurur ki bu da yeni ahlaksal yargı  yollarını kolaylaştırıp 

ilerlemeyi sağlar ( Windmiller, 1995). 

   

          Değerlerde, inançlarda ve eylemlerde kalıcılık ve süreklilik aranır. Vicdan, toplum 

standartlarının ve değerlerinin yansıdığı evrensel kurallar kümesi olarak görülür. İdeal olarak, 

bu değerler, dinsel ilkelerin telkini ile öğrenilir ve – en azından kuramsal olarak- bireyin 

davranış biçimlerini düzenler. Kohlberg’in görüşlerine göre insanların çoğu II. Düzey’in 

ötesine geçememektedir ( Taşdelen, 1998). 

 

 

1. 2. 4. Toplumsal Öğrenme Kuramı  

 

        Öğrenme kuramcıları, gözleme dayalı öğrenme üzerinde oldukça çok durmuşlardır. 

Davranış, sadece biyolojk kökenle açıklanamaz, başlamak ve taklit etmekle öğrenilir. 

Ahlaksal gelişim de normalde şansa bırakılacak bir şey değildir.  

 

         Bandura ve Walters (1969) gibi toplumsal öğrenme kuramcıları, ahlaklılığın 

başlangıçta, model alma ve taklit yoluyla öğrenildiğini ileri sürmektedirler. Çocuğun model 

aldığı bir ana-babası ya da başka önemli bir yetişkin vardır ve çocuk başlangıçta hangi 

davranışları sürdürüp hangilerini bırakacağını, dışsal ödül ve ceza kontrolleri yoluyla öğrenir. 

Diğer bir anlatımla, ahlaki davranış, öğrenilen ve sürekli pekiştirme ile yerleşen herhangi 

başka bir davranış gibidir (akt: Windmiller, 1995). 

 

       Toplumsal öğrenme kuramında, çocuğun ahlaksal gelişimini belirleyen, kültürel 

normların doğru veya yanlış değerler olarak içselleştirilmesidir. Bu yaklaşımda, değerler 
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görecelidir ve bireyin içinde doğduğu ve büyüdüğü kültüre bağlıdır ( Windmiller, 1995). 

Gençler, toplumun değer ve standartlarına yönelik öğretim görürler. Bu, bireyin yaşamının 

büyük bir kısmını, hatta bütününü kaplayan bir öğrenme olgusudur. 

 

         Toplumsal içerikli öğrenmelerde, kişiden kişiye yapılan taklitten belki daha önemlisi ve 

çoğunlukla görüleni, grupların taklididir. İnsanlar  içinde bulundukları toplumsal grubun bir 

üyesi olarak o gruba ait davranış standartlarını ve değerlerini öğrenirler ( Beech, Schoppe, 

1974). 

 

1. 3. Eğitim ve Değerler  

 

        Bireyler gerek yaygın gerekse örgün eğitim sürecinde ait oldukları grubun dilini, dinini, 

ahlak anlayışını, sanatını, kültürünü, adetlerini, gelenek ve göreneklerini gözlem, taklit, 

model alma, özdeşleşme gibi değişik yollardan öğrenmektedirler. Kimin taklit edileceğini, 

kimin model alınacağını ya da neyin benimseneceğini değişik etmenler belirler. Bireyin 

benimseyeceği ve içselleştirerek günlük davranışlarında kendisine kılavuz edineceği 

değerlerin öğrenilmesinde de aynı süreçler geçerlidir (Güngör, 1998). 

 

        Hayatımızın her yönünde, giyimimizde ve çeşitli tercihlerimizde, arkadaşlarımızı seçme, 

dinsel inançlarımızda ve siyasal görüşlerimizde vb.  etkileri gözlenen değerler, yaşamın ilk 

yıllarından itibaren kazanılmaya başlar. Çocuk, henüz oldukça pasif olduğu yıllarda edindiği 

değerleri, ilerde yeniden değerlendirmeye  yeteneklidir.  Olgunlaşma, gelişme sürecinde, 

hangi değerlerin  daha önemli olduğunun muhasebesinin yapılabilineceği sosyal durumlarla 

karşılaşılacaktır. Çocuk zihnen ve duygusal olarak geliştikçe, sahipolduğu değerleri gözden 
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geçirmeye, değiştirmeye ve düzeltmeye ihtiyaç duyulabilir ve bunu da  gerçekleştirebilir 

(Rokeach, 1973). 

 

            Kişinin yaşamının belirli bir döneminde belirli değerler ön plana çıkabileceği gibi, 

zaman içerisinde bunların değişmesi de mümkündür. Bu durum aslında insanın, durağan bir 

varlık olmadığını, kişiliğinin de durağan bir özellik taşımadığını göstermektedir. Değişen 

koşullar, olanaklar, sosyo-kültürel ve ekonomik yaşamda meydana gelen gelişme ve 

değişmeler, bireysel ve toplumsal açıdan yaşanan, krizler, kitle iletişim araçlarının etkileri, 

propagandalar, farklı yaş dönemlerinde yaşanan farklı deneyimler, her bireyin kendine özgü 

kişilik özellikleri, dünya görüşü, din anlayışı, geleceğe yönelik beklentileri, korkuları, 

kaygıları, aldığı eğitimin içeriği vb. pek çok etmen kişinin hem kişiliğinin hem de buna bağlı 

olarak tutumlarının ve değerlerinin gelişimine olanak hazırlamaktadır. 

 

            Buradan hareketle, değerlerin gelişim sürecinde, bireylerin hem kişilik yapısının hem 

de içinde yaşadıkları sosyo-kültürel çevrenin çok önemli bir etkiye sahip olduğunu 

söyleyebiliriz. Diğer bir deyişle, kişi, içinde yaşadığı toplumun değerlerini ve kendisini ait 

hissettiği grubun kendisinden beklentilerini örgün olan ve  olmayan eğitim ortamlarında, 

sosyalleşme süreciyle öğrenmeye başlayacaktır (Levine, 1973).  Ausebel’e (1958) göre, 

gelişim sürecinde çeşitli tutumlar, değerler, amaçlar, güdüler ve yükümlülükler bireyin 

özkavramıyla  ilişkili hale gelir (akt: Kroger, 2000). 

 

            Bir kültürün belirgin, başat, öncelikli değerleri özellikle anababalarının çocuklarına 

yaklaşımlarında etkilidir. Bu anlamda çocuk eğitimi, kültürün,  açık ve gizli mesajların 

kodlandığı davranışlarla pasif alıcı konumundaki çocuğa aktarılması süreci olarak 

değerlendirilir (Antonovsky, Ayres, Chasdi, Whiting, 1974). Ayrıca Mead’e (1954) göre, 
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çocuk eğitimine ilişkin uygulamalar, belirli bir grubun, kültürel değer ve tutumlarının 

göstergesi olmaları dolayısıyla oldukça anlamlıdır. Çocuk, kültürel karakterini, kendisine 

sunulan kültürel, birbiriyle uyumlu mesajları içselleştirerek edinir (akt: Knafo, Schwartz, 

2004) .   

 

               Sosyalleşme sürecinde, ilk önce aile içinde, daha sonra da komşuluk ve arkadaşlık 

çerçevesinde, yani aile dışı toplumsal ortamlarda çocuğa çoğu kere mantıksal bir kanıta gerek 

kalmadan toplumun değer yargıları aşılanmakta ve çocuktan bunları benimsemesi 

istenmektedir. Bu anlamda, toplumsal çevresi bireyden sadece değerlerin ne olduğunu 

öğrenmesini ve  anlamasını değil, bizzat bu değerleri hissetmesini, yaşamasını ve yaşamını 

buna göre  düzene sokmasını istemektedir ( Triandis, 1994). Çocuk da kendisine sunulan 

değerleri kendi kişilik ve karakter yapısıyla harmanlayarak kendine özgü bir hale getirir ( 

Kroger, 2000).  

 

            Örgün eğitim sürecinde de bu durum devam eder. Her ne kadar yeni yetişen gençlerin 

içinde yaşadıkları toplumun değerlerini benimsemeleri okul dışı ortamlarda da gerçekleşiyor 

olsa da, bu konuda örgün eğitimin ya da daha geniş anlamda formel eğitimin önemini 

özellikle vurgulamak gerekir. Zira, eğitimin temel görevlerinden olan toplumsallaşmanın 

gerçekleşmesinde, değerlerin öğretilmesi ve benimsetilmesi önemlidir.  Bu anlamda, eğitimin 

hem bireyin hem de toplumların gelişmesi ve ilerlemesinde önem ve gerekliliği söz konusu 

olmaktadır (Antonovsky, Ayres, Chasdi, Whiting, 1974).  

 

              İnsanın değerleri üzerinde yapılacak çalışmalar hem kültürlerin hem de bireylerin 

psikolojik yapılarının ve sosyalleşme süreçlerinin anlaşılmasında önemlidir (Rokeach, 1973). 

Toplumsal açıdan, alınan örneklemlerin değer sistemlerinin karşılaştırılması, bizi, bir 
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kültürün ya da altkültürün özelliklerini öğrenmemizde ve değerlerin gelişiminde etkili 

faktörleri saptamamızda yeterli kılacaktır.       

 

            İnsan yaşamının değişik aşamalarında değerlerin öncelik sıraları değişiklik 

gösterebilir. Bu değişikliğin hızlı yaşanabileceği dönemlerden biri gençlik dönemidir. 

Gençlik, duygu, düşünce, davranış ve tutum olarak bireyi sosyal olgunluğa hazırlayan bir 

dönemdir. Bir diğer ifade ile gençlik dönemi, bireyin biyolojik ve duygusal süreçlerindeki 

değişikliklerle başlayan, cinsel ve psikososyal olgunluğa doğru gelişmesi ile sürerek bireyin 

bağımsızlığını ve toplumsal üretkenliğini kazandığı kronolojik bir dönemdir (Kroger, 2000).  

 

            Bu dönemde özellikle bağımsız olma duygusu, gencin aile ortamından çevreye 

yönelmesine neden olur. Çevreye yöneliş, öncelikle arkadaş gruplaşmasıyla belirginleşir ve 

zamanla toplumdaki bazı modellerle özdeşleşme süreciyle devam eder ( Yörükoğlu, 1988).  

 

        Ergenlik,insanın yaşam döngüsünde çok özel bir dönemdir. Zihinsel olarak tipik bir 

ergen, ‘şimdi ve burada’ şeklindeki düşünceden, dahda olgun bir bilişsel yetenek olan 

hipotetik durumlar hakkında mantıksal çıkarsamalar yapmaya doğru yönelmektedir. Bu 

dönem, ben neyim, diğerleri arasında neredeyim, öncelikle ben nasıl böyle oldum ve 

yaşamımla ilgili olarak ne yapacağım gibi soruların sorulduğu bir dönemdir. Gerçekte bu 

dönem, benliği oluşturma dönemi değil, var olan benliği keşfetme dönemidir ( Hamachek, 

1995).  

 

           Böylece genç, içinde bulunduğu toplumun bir üyesi olarak, o toplumda belirli bir yer 

ve rol almak için çaba harcar; toplum içinde kendini tanımaya, kişilik sınırlarını belirlemeye, 
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kim olduğunu, neye inanacağını, nelere değer verip bağlanacağını, amacının  ne olması 

gerektiğini, özetle toplumdaki yerinin neresi olduğunu bulmaya çalışır (Kroger, 2000) . 

 

         Ergenliğe özgü gelişim görevleri, mekanik bir biçimde aşılması gereken engeller 

olmaktan çok, daha derin bir anlamda, oldukça kişiselleştirilmiş deneyimlerdir ve her biri, 

ergenin kendisini birey olarak tanımlamasında ve oldukça yordanabilir bir “benlik” 

geliştirmesinde yardımcı öğelerdir. Benlik, herbirimizin farkında olduğumuz bir parçamızdır. 

Benlik, kişinin, bilinçli bir şekilde kendi varoluşu olarak adlandırabildiklerinin toplamıdır. 

Birey, kim olduğuyla ilgili belirli fikirlere sahip olmasının yanısıra, kim olduğuyla ilgili 

belirli duygulara  da sahiptir. Bütün bunlardan ortak olarak kişilik diye adlandırılan olgu 

ortaya çıkar ( Hamachek, 1995). 

 

          Midivani (1969), kişiliği, bireyin geçmişte, şimdi ve gelecekte dünyaya bakışının 

esasını oluşturan iç dünyası olarak tanımlamıştır. Ona göre kişilik, toplumsal yapının 

ürünüdür. Bu anlamda, ahlaksal olanın gözden geçirilmesi ve anlamlı değerlerin gelişimi 

özellikle ergenlik dönemindeki benlik biçimlenmesi sürecinde önemli rol oynar (akt: Knafo, 

Schwartz, 2004).  Bu dönemdeki, soyut düşünme yeteneğinin gelişimi, ileri düşünme 

stratejilerinin kullanılmaya başlanmasıyla ergen, değerler, ahlak ve sahip olduğu hayatın 

anlamına ilişkin varoluşsal problemlerini daha çok gözden geçirir.   

 

       Keating (1980), ergenlik düşünselliğini çocukluktan ayıran; olasılıklar hakkında 

düşünme, ileriyi düşünme, varsayımlar doğrultusunda düşünme, düşünce üzerinde düşünme 

ve geleneksel sınırların ötesinde düşünme gibi beş temel düşünsel özellikten bahsetmiştir. 

Bütün bu özellikler, ergenin siyaset, din ve toplumla ilişkili değerlerini yansıtan, anlamlı 

yaşam felsefelerini geliştirmeye başlamalarında kritik rol oynarlar (akt. Kroger, 2000). 
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        Bireyin gelişimi süresince, kişiliğine kattığı değerler, inançlar ve tutumlar onun 

davranışlarını etkiler. İnsanın çevreyle olan ilişkileri sonucu geliştirdiği algılar, duygular, 

düşünceler, değerler, amaçlar, yargılar ve bunların birbirleriyle olan ilişkileri karşılıklı 

etkileşim sonucu kişiliği oluşturur ( Tyler, 1965).  

  

      Rogers ve Maslow gibi hümanistik yaklaşımı benimsemiş psikologlar, kişilik gelişimini 

açıklarken, benlik yapısı üzerinde durmuşlardır. Burada, benlik tasarımıyla kastedilen, genel 

olarak, kişinin kendisini algılayış biçimidir. Benlik tasarımı, kişinin kendi görüşüne göre 

özelliklerinin, yeteneklerinin, duygu,inanç ve tutumlarının dinamik bir görüntüsü olarak 

tanımlanabilir. Geçirilen yaşantılara bağlı olarak kişinin benlik tasarımında değişmeler 

yaşanacaktır. Burada bireyin içgörü kazanarak kendini keşfetmesi ön plana çıkmaktadır (akt. 

Schultz, Schultz, 2001). 

 

          Birey, sahip olduğu değerleri nesnel olarak görecek duruma geldiğinde, onlara karşı, 

bir problem çözme durumuna  girebilir; onların öznel olduğunu ve önemli değerlerin bile 

düzeltilebileceğini kavrayabilir ve onları bir takım ölçütlere göre değerlendirmeyi 

öğrenebilir. 

 

           Rogers (1951), bir kimsenin, değerlerini, sürekli olarak gözden geçirmesinin, uyum 

açısından önemli olduğuna işaret etmiştir. Ona göre, kişi, değer yapısında bir değişikliğe 

gerek olup olmadığını anlamak için, deneyimlerini devamlı olarak değerlendirmelidir. 

Değerlerin sürekli değerlendirilmesi, sosyal değişmeyi mümkün kıldığı gibi, öyle görülüyor 

ki, kişilik gelişmesinin de anahtarıdır. Kişi, sosyal davranışlarında bir tutarlılık kazanmak ve 
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olmak istediği kişiliğe karar vermek ihtiyacını duyduğu zaman, kendisi için değerli olan 

şeylerin neler olduğunu incelemek zorundadır (akt: Schultz, Schultz, 2001).  

 

         Böylece, içgörü kazanma, başkalarını ve kendilerini anlama yetileri gelişecektir. 

Kendilerini tanıyan ve başkalarının duygularına duyarlı olmayı öğrenen bireylerin  uyum 

sağlayabilme düzeyleri artacaktır. Sağlıklı ve bütünleşmiş bir uyum açısından bu gereklidir.  

  

       Duygularımızın performansımızı nasıl etkilediğini kavrama, değerlerimizin farkına 

varma ve onları kararlarımızı verirken birer rehber olarak kullanabilme yetisi; yetenek, hedef 

ve değerlerimizden emin olmanın verdiği cesaret ve kişisel güç ve sınırlılıklarımız 

noktalarında gerçekçi bir anlayışa sahip olma gibi duygusal yeterlilikler için  özbilinç temel 

beceridir. Zira, kendi duyguları ve bunların etkilerini kavrama yeterliliğine sahip bireyler, 

değerleri ve hedefleriyle ilgili yol gösterici bir bilince sahiptirler (Goleman, 1998).   

 

         Kişi, zihnen ve duygusal olarak geliştikçe, sahip olduğu değerleri değiştirmeye veya 

düzeltmeye ihtiyaç duyabilecektir ve bunu yapmaya da yeterlidir (Rokeach, 1973). Bu tarz  

kişisel bütünlüğünü sağlamış bireyler olmalarına hizmet eder. Zira insanları birbirlerinden 

ayıran en önemli özelliklerden biri kişinin yaşamına getirdiği kişisel bütünlüğün düzeyidir 

(Cüceloğlu,1999). 

 

       Maslow (1959), kendini gerçekleştiren insanların nitelikleri  arasında, amaçlar ve araçlar 

arasında uygun ayrımları yapabildiklerinden bahsetmiştir. Bu bireylerin davranışları amaca 

yöneliktir. Varmak istedikleri amaçlar da “insanın özgürlüğü” gibi daha soyut ve üst düzey 

kavramlardır. Araçları amaçlara ulaşabilmek için kullanırlar. 
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      Eylemle değer arasında çelişki varsa,  suçluluk, utanç, derin şüphe ya da rahatsız edici 

kararsızlıklar, huzursuzluk, pişmanlık vb duygular şeklinde gözlenen bir tedirginlik duygusu 

yaşanır. Öte yandan, bu içsel kılavuzun izinden ayrılmadan yapılan tercihler enerji verir. 

Doğru şeyi yaptığımız duygusunu yaşamakla birlikte onları hayata geçirirken göstereceğimiz 

dikkat ve enerjimiz de artar (Goleman, 1998). 

 

         Kısaca, değerler veya değer yargıları, kişilerin hayat görüşlerinin, hayat felsefelerinin 

tamamlayıcı bir parçasıdır. Bir kimsenin hayat felsefesi, yaşadığı bir değerler sistemidir. 

Böyle bir sistem, o kimsenin, amaçlarını, ideallerini, düşünme biçimini ve davranışlarına 

rehberlik eden ilkeleri içerir. Kişilerin davranışlarına tutarlılık kazandıran, yön veren, kişilik 

ve karakter bütünlüğünün oluşmasına yardımcı olan standartlardır (Rokeach, 1973). 

 

           Gençlerimizin, özellikle de yüksek öğrenim gençliğinin sahip olduğu değerler 

hiyerarşisinin belirlenmesi kültürel yapının anlaşılması açısından da önemlidir. Gençlerin, 

özellikle üniversite hayatlarında, değer yargılarında ya da değer tercih sıralamalarında fark 

edilebilir değişimlerin yaşanması söz konusudur. Zira, üniversite eğitimi alınan yıllar gençler 

için oldukça önemlidir. Gençler, bu dönemde, daha önce edindikleri inançlarını, bilgilerini, 

davranış kalıplarını ve dünya görüşlerini yeniden sorgulayabilirler.  

 

          Aldıkları eğitim ve içinde bulundukları arkadaş çevresi bu konuda oldukça etkilidir. Bu 

anlamda üniversite yılları, bireyin yeni aidiyetleriyle yeni kimlikler kazandığı, kişiliğinde 

kalıcı değişimlerin meydana geldiği ve bunların özümsenerek içselleştirildiği bir süreç olarak 

tanımlanabilir ( Başaran, 1993). Zira, artık, gençlerin dünya görüşleri, ilgi ve ihtiyaçları, 

yaşamdan beklentileri, geleceğe yönelik kaygıları, kısaca, duygu, düşünce ve algı düzeyleri 

farklılaşmaya başlamıştır. Bu da doğal olarak tutum ve davranışların belli ölçülerde değiştiği, 
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dolayısıyla kişinin değerler sisteminde az ya da çok, ama dikkat çekici  değişikliklerin 

gerçekleştiği anlamına gelir.  

 

        Kimlik arayışı içerisinde olan ergen için, yaşantıları, hayatın anlam ve amacını, kendi 

varoluş  nedenlerini anlama, kavrama ve sorgulama önem kazanır. Düşünsel gelişiminin de 

bir sonucu olarak çevreye, olaylara, ilişkilere bakışı farklılaşır. Anlama ve anlamlandırma 

kaygıları artar. Bu doğrultuda harcadığı çaba da kendisine özgü bir hayat anlayışı, yaşam ve 

düşünce tarzı edinmesi açısından önemlidir (Erikson, 1968). Bu noktada da din de, önemli bir 

referans noktası olarak karşımıza çıkar.  

 

            İlişki kurduğumuz insanlar karşısında tutumumuz, yaşadığımız olaylar ve durumlarda 

verdiğimiz her karar ve ilgili davranışlarımız, bunları nasıl değerlendirdiğimize dayanır. Bu 

tutum, karar ve davranışlarımız yaşamımıza vermeye çalıştığımız yönü gösterir. Yaşamımıza 

verdiğimiz yön ise, insanı ve kendi kendimizi nasıl değerlendirdiğimize bağlıdır. Bunlar 

birbirine bağlı, farklı cinsten değerlendirmelerdir. Kişilerle ve kendimizle ilişkilerimizde, 

başkalarının ve kendimizin  yapıp ettikleri ve ortaya koyduklarıyla ilgimizde, yakın 

çevremiz, çağımız, geçmiş ve gelecekle bağımızda belli bir bütünlükte bir kişi olarak 

varolmamızın temelinde değer anlayışımız, bunun temelinde ise insan anlayışımız  bulunur ( 

Kuçuradi, 1971). 

 

         İnsanın, tutum ve davranışları, hayata verdiği değer ve anlam tarafından 

şekillenmektedir. İnsanların, hangi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri ve 

bunu uygulamaları bir yandan kişisel tutarlılık ve bütünlüklerini sağlayıp korumalarını 

sağlarken bir yandan da diğerlerinin davranışları hakkında yerinde tahminler yaparak önemli 
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bir ihtiyaç olan güvenlik duygusunu hissetmelerini kolaylaştıracaktır (Güngör, 1995). Din bu 

konuda da önemli bir öğe olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

          Din, yaşam amacı ve benzeri noktalarda rehberlik ederek bireyin hayatını düzenler. 

Bunu yaparken, bireyi bir takım üstün, aşkın değerlerle kuşatarak bağımlı kılarken bir 

taraftandan da bu değerler sayesinde bireye, toplumsal norm ve standartların üzerinde özgür 

iradesi ile davranabileceği bir bağımsızlık duygusu da kazandırabilir. Söz konusu 

bağımsızlık, toplumla uyumsuzluğa düşmekten, çatışmadan uzak, bilinçli davranma 

yeteneğidir. Birey, toplum içinde ne yapacağı, insanlara nasıl faydalı olacağı, hangi mesleği 

seçeceği, nasıl yaşayacağı vb. konularda aşkın bir takım değerlere göre,  kendi iradesiyle, 

bilinçli bir şekilde davranıyor olmanın rahatlığını hissedecektir (Kula, 2002).   

 

 

            İnsan hayatta inançlarını uygulamaya, hayatını onlara göre düzenlemeye çabalar. 

Bunlar, insanın kendini tanıması, varoluşunu anlamlandırması, hayatın amacını, yaşamdaki 

rolünü, diğerlerini ve onlarla olan ilişkilerini, yaşantılarını anlamlandırması, yorumlaması 

konularında da rol oynarlar. Bireyin, kim olduğu, neden varolduğu, hedefleri, istekleri, 

ihtiyaçları, sorumlulukları  noktalarını aydınlatan sağlıklı/tutarlı bir referansa sahip olması, 

değerlendirmelerinde, düşünce ve davranışlarında tutarlılığı getirecek, kişisel ve toplumsal 

uyumu arttıracaktır.  

 

          Din ve dindarlık, bireyin hem değerler sistemiyle hem de tutum ve davranışlarıyla 

karşılıklı bir ilişki halindedir. Bireyin dinsel yaşamının şekillenmesinde din eğitiminin hem 

içeriği hem de veriliş biçimi önemli rol oynadığı için, kişinin hangi değerleri benimseyeceği, 

hangilerini benimsemeyeceği, dolayısıyla hangi değerlerin ikincil, hangilerinin  merkezi bir 
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yapı kazanacağı vb. konularda din eğitiminin biçimlendirici bir işleve sahip olduğu kabul 

edilir (Yapıcı, Zengin, 2003).  

 

            Din eğitiminin temel amaçlarından biri de ruh sağlığı yerinde ve kişilik bütünlüğüne 

sahip bireyler yetiştirmek olmalıdır. Din eğitiminin, bireye uyumlu ve dengeli bir kişilik 

kazandırma işlevinden  söz edilmektedir (Ekşi, 2002). Nitekim 1977 yılında toplanan I. 

Dünya İslam Eğitimi Konferansı’nda İslami eğitimin amaçlarından biri ‘bireyin ruh, zeka ve 

duygularının terbiye edilmesiyle beraber tüm kişiliğinin dengeli bir biçimde büyüyüp 

gelişmesi’ olarak belirlenmiştir (akt. Eşref, 1991). İslam eğitiminin gayesi, iyi ve evrensel 

insan yetiştirmek, insani olgunluğa ulaşmak, şeklinde dile getirilmektedir ( Bayraklı, 1989).  

 

         Din eğitimi alan gençler, dinin etkisini daha fazla göstermektedir. Çünkü din eğitimi 

gençlere, sadece bir takım dini bilgileri kazandırmakla kalmaz, onların duygu, düşünce ve 

davranışlarına yol gösterebilecek bir bakış açısı da sunar. Aslında din eğitiminin içeriğinin 

din üzerine kurulu olması, bu tür eğitim alan gençlerin merkezi tutumlarının çoğunlukla 

dinden beslenmesi sonucunu doğuraabilir. Bu açıdan bakıldığında, İlahiyat fakültesi 

öğrencilerinin dinsel duyarlılıklarının diğer bölümlere görece daha yüksek olması beklenir. 

Ancak bu öğrencilerin kendi içlerinde tek tip bir görüntü sergilediklerini söylemek  geçerli 

olmayabilir.  Kişinin inancının içeriği, neye, nasıl inandığı, dini nasıl algılayıp nasıl yaşadığı, 

dinin etkisini ne düzeyde hissettiği vb.  onun hangi değerleri niçin tercih ettiğini anlamamızı 

sağlayabilir. Nitekim yapılan çalışmalarda da bireylerin dindarlık biçimlerinin onların hangi 

değerleri tercih edeceklerini etkilediği ortaya konmuştur (Yapıcı, Zengin, 2003). 

 

        Bütün bunlara dayanarak, din ile değerlerin iki açıdan birbirleriyle ilişkili olduğu 

söylenebilir. Birincisi, toplumsal değerlerin şu ya da bu şekilde dinden beslenmesidir. Buna 



  47 
 

göre ister doğrudan isterse dolaylı  olsun, din  değerlerin oluşturulmasını, beslenmesini, 

korunmasını ve sonraki nesillere aktarılmasını sağlamaktadır (Günay, 1998). İkincisi ise, 

başta sosyo-kültürel çevre ve kişilik yapısı olmak üzere pek çok faktörün etkisiyle oluşan 

bireysel değerler içerisinde dinsel değerlerin önemli bir yer tutuyor olmasıdır. Bu anlamda, 

sadece din eğitimi  alan öğrencilerin değil, din eğitimi almayan öğrencilerin de dinsel 

değerleri önemsediğini söyleyebiliriz (Yapıcı, Zengin,2003). 

 

          Başaran’ın (1993) çalışmasında, A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi 

Bölümü öğrencilerinin ahiret mutluluğunu, Arda’nın (1993) çalışmasında ise A. Ü. Tıp 

Fakültesi öğrencilerinin ölümden sonra mutlu olmayı amaç değer olarak benimsedikleri 

gözlenmiştir. Söz konusu her iki araştırmada da Rokeach Değerler Ölçeği’nde bulunan çeşitli 

amaç değerlerle birlikte, bireyin dünyevi yaşantısında dinsel bir güdülenme sağlayan dinsel 

değerlerin laik okullarda eğitim gören öğrenciler tarafından da vurgulanan değerler olması, 

aslında toplumu sosyo kültürel yapısı içerisinde dinin önemli bir kurum olarak varlığını 

sürdürdüğü, bu nedenle gerek sosyal kimliklerin gerekse bireysel kişiliklerin oluşmasında ve 

şekillenmesinde dinin/dinsel inançların doğrudan ya da dolaylı etkisinin hissedildiği 

anlamına gelebilir. Dinsel değerlerin toplumun çok farklı kesimleri tarafından benimsenmiş 

olması, hem kültrümüzde dinin önemli bir yere sahip olmasıyla hem de dinin insanın anlam 

arayışına bir yanıt vermesiyle ilişkilidir (Yapıcı, Zengin, 2003).  

 

           Değerlerin öğrenildiği gerçeğinden yola çıkarsak, farklı mesleki, akademik eğitimler 

almanın tercihlerde farklılaşmaya yol açıp açmadığı ayrı bir inceleme konusudur.  

   

1. 3. 1. DEĞERLER KONUSU İLE İLGİLİ TÜRKİYE’DE YAPILMIŞ ARAŞTIRMA 

ÖRNEKLERİ 
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            Ünal (1981), Genel Tutumların ve Değerlerin Psikolojisi Üzerine Bir Araştırma adlı 

çalışmasında, Allport- Vernon ölçeğini DTCF’nin 3. ve 4. sınıflarında okuyan 97 öğrenciye 

uygulamıştır. Daha önce Amerikalı öğrencilerle yaptığı çalışmanın sonuçlarıyla 

karşılaştırdığı çalışmasının bulgularına bakıldığında, Türk öğrencileri, sosyal, ekonomik ve 

kuramsal değerlerde, Amerikan öğrencilerden daha yüksek ortalama puan almışlardır. 

Amerikan öğrencileri de sırasıyla estetik, politik ve dinsel değerlerde daha yüksek ortalama 

puanlar almışlardır. Türk kız öğrencileri, değer tercihlerinde şu sırayı izlemişlerdir: sosyal, 

ekonomik, kuramsal, politik, dinsel ve estetik. Erkekler ise, sosyal, kuramsal, ekonomik, 

dinsel, politik ve estetik değerler sırasını izlemişlerdir. Kızlar ve erkekler arasında fazla 

değişik bir tercih sıralaması olamamasına rağmen, ortalama puan farkları bakımından , dinsel 

ve kuramsal değerlerde erkekler, estetik değerlerde de kızlar açık şekilde önde bulunmuştur. 

 

        3. ve 4. sınıf öğrencilerinin  karşılaştırılmasında, dinsel değerin dışında, hiç bir değer 

kategorisinde dikkate değer bir farklılık görülmemiştir. Değer hiyerarşisi, her iki sınıfta da , 

sosyal, ekonomik, kuramsal, dinsel,siyasal ve estetik şeklindedir. 

 

          Başaran’ın (1995), üniversite eğitiminin ve yaşantısının öğrencilerin değer öncelik 

sıralamalarında, başka bir deyimle değer sistemlerinde, bir değişiklik yapıp yapmadığı, eğer 

yapıyorsa bunun hangi değerlerde ne yönde ve ne derecede olduğunu saptamayı amaçladığı 

çalışmasında; dört yıllık üniversite eğitimi süresince gençlerin değer tercih sıralamalarında 

bazı değişmelerin olduğu gözlenmiştir. Bu bulgu başka kültürlerdeki üniversitelilerle aynı 

doğrultudadır. Genel olarak iç huzur, kendine saygı, mutluluk gibi bireysel değerlerin 

önemleri artarken, aile güvenliği, barış içinde bir dünya, ulusal güvenlik gibi toplumsal 

değerlere verilen önemin azalması söz konusudur. Ayrıca, geniş görüşlü, yetkin, güler yüzlü 
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gibi araç değerlerin günün koşullarına uyarak önemlerinin arttığı görülmüştür. Bulgulara 

göre, üniversite eğitimi gençlerin dinsel değerlerinde dikkate alınacak bir değişiklik 

yapmamaktadır. Daha önceki yaşlarda özümsenen dinsel değerlerin süreklilik niteliğinin çok 

belirgin olduğundan söz edilmiştir.   

 

            Ekşi (1974, 1982), tarafından yapılan araştrımalarda üniversite öğrencilerine, “hayatta 

aşağıdakilerden hangisi en önemlidir, sizin için önemli birini seçin” yönergesi verilmiştir. 

Verilen maddeler ise, ailem, duygusal bağlılığım olan kişi (ya da kişiler), gelecekteki 

mesleğimle ilgili çalışmalar, dinsel inanç ve etkinliklerim, ülkemin durumunu düzeltmek için 

etkinliklere katılmak, sanatsal etkinlikler, sporla ilgili alanlar kültürel etkinliklerden ibarettir. 

Bütün yıllarda dağılımlar birbirine çok benzer çıkmıştır. İlk sırada yer alan ailem tercihi 

birinci sınıflarda %42 iken dördüncü sınıflarda % 31 olarak gözlenmiştir. duygusal bağlılığı 

olan kişilerin oranıysa birinci sınıflarda % 9 iken  dördüncü sınıflarda % 31 olarak 

değerlendirilmiştir (Ekşi, 1986).  

 

          Bir çalışmada tıp öğrencilerinin mesleğe ilişkin tutumları açısından sınıflandırılması, 

cinsiyet değişkeni ile meslek seçimine ilişkin güdülenme, genel yaşam amaçlarıyla ilgili 

değerler sistemi, deneklerin üstbenliğini temsil eden kişisel erdemlere ilişkin değer sistemi ile 

sahip oldukları kişisel değerlerle meslek seçimleri arasında bir ilişkinin olup olmadığı 

araştırılmıştır. Bu çalışmada, öğrenci grubunun üst-benliği temsil eden kişisel erdemlere 

ilişkin değerler sistemi ile cinsiyet değişkeni  ilişkisine bakıldığında hırslılık, itaatkarlık ve 

temizlik  değerlerinin kız ve erkek gruplarındaki yerleri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

farklı bulunmuştur. Genel nüfusta amaç değerlerin dağılımı benmerkezci bir nitelik 

taşımaktadır. Çünkü kendine saygı, aile ve arkadaş çevresinde güvenlik ve güvenirlik arama 

gibi değerler en başta yer almışlardır. Nüfusun ideal ego profilini ortaya koyan araç değerler 
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dizilişinde bağımsızlık değerinin en üstte yer alması hem yaş grubuna özgü özerklik arzusu 

ile hem de meslek seçimi amaçlarını ortaya koyması açısından anlamlı görülmüştür (Arda, 

1992). 

 

           Güngör’ün (1993), değerler psikolojisi üzerine yaptığı deneysel bir çalışmada, genç 

erkekler, genç kızlar, orta yaşlı erkekler ve orta yaşlı kadınlar olmak üzere dört  grubun değer 

sıralamalarına bakılmıştır. Bu dört grubun sıralamasına bakıldığında, genç erkeklerin 

sıralaması, siyasal, ahlaksal, kuramsal, ekonomik, sosyal, estetik ve dinsel değerler iken; 

genç kızlarınki sırasıyla, ahlaksal, siyasal,sosyal,ekonomik,kuramsal, estetik, dinsel 

şeklindedir. Orta yaşlı erkekler, ahlasal, kuramsal,ekonomik, sosyal, siyasal, estetik, dinsel  

değerler sıralamasına sahipken; orta yaş kadınlar sırasıyla sosyal, ahlaksal,ekonomik, 

kuramsal, estetik, siyasal, dinsel değerlere vurgu yapmışlardır. 

 

              İmamoğlu ve Karakitapoğlu (1995), zamanla değer sıralamalarında gözlenebilecek 

süreklilik ya da değişiklikleri betimleyebilmek amacıyla , 1974 ve 1976 da Hacettepe 

Üniversitesi öğrencilerine uyguladıkları ölçekleri  1994’de yeniden uygulanmışlardır. 

Sonuçlar, normatif ve ulusal değerler gibi  bazı değerlerin önem dereceleri azalırken; 

özyönelim, uyarılım, uyma, başarı vb. değerlerin önem sıralamalarında yükselmelerin 

olduğunu göstermiştir. Bu durumda, geleneksel, normatif değerlerden daha bireysel ve başarı 

yönelimli değerlere doğru bir değişimin yaşandığı düşünülmüştür (akt. Karakitapoğlu, 1996).      

 

            Kırca’nın (1996), üniversite öğrencilerinde çeşitli değişkenler açısından dini 

inançlarla ilgili tutumların yeri ve öneminin belirlenmesine yönelik çalışmasında, 

fakültelerde alınan eğitim türünün  deneklerin dinsel inanç ve tutumlarını pek fazla 

etkilemediği gözlenmiştir. Diğer bir veriye göre, deneklerin % 89,75 gibi büyük bir 
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çoğunluğu, “dinsel inançlarım hayatın değişik alanlarına bakışım üzerinde dikkate değer bir 

etkiye sahiptir” görüşüne katıldıklarını ifade etmişlerdir. Diğerleri ise bu görüşe 

katılmadıkları ya da emin olmadıkları şeklinde görüş bildirmişlerdir.   

            İş doyumu ve değerler üzerine bir  çalışmada ortaya çıkan sonuçlar incelendiğinde, en 

önemli bulunan amaçsal değer ahiret selameti,  yine en önemli bulunan araçsal değer 

dürüstlük olarak gözlenmiştir. Kamu ve özel sektör çalışanları arasında  değer tercihlerinde 

farklılaşmalar görülmüştür ( Orhan, 1997). 

 

           Artan veTürk- Smith (1992), farklı banka ortamlarında çalışan kadın ve erkek orta ve 

üst düzey yöneticiler çalışma yaşamı için önemli sayılabilecek değerleri kendi çalışma 

nedenleri olarak ne derece önemli gördüklerini değerlendirirken genelde tüm boyutların 

önemli olduğunu belirtmişlerdir. Ancak kadın ve erkekler, iç huzuru, özgürlük, rahat yaşam 

boyutlarında farklı değerlendirmeler yapmışlardır. Kadınlar özgürlük ve rahat yaşamın 

kendileri için çalışma nedeni olarak daha önemli olduğunu belirtirken, erkekler iç huzurunu 

daha önemli bulmuşlardır.  

 

            Taşdelen (1998), üniversite öğrencilerinin değer tercihleri üzerindeki bir çalışmasında   

ereksel değerlerde öncelikli tercihlerin, özgürlük, kendine saygı, barış içinde bir dünya, 

gerçek dostluk ve iç huzur olarak sıralandığını görmüştür. Öğrenciler alt sıralaraysa, 

heyecanlı bir yaşam, ulusal güvenlik, sosyal onay, zevk ve ahiret selameti değerlerini 

yerleştirmişlerdir. Araçsal değerlerde öncelikli değer tercihleri, dürüstlük, bağımsızlık, 

cesaret, geniş görüşlülük ve mantıklılık olarak sıralanırken; alt sıralarda  neşelilik, güçlülük, 

temizlik, kibarlık, itaatkarlık değerleri belirtilmiştir. 
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            Ereksel değerler, cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde; kızların sırasıyla, 

özgürlük, kendine saygı, iç huzur, gerçek dostluk, barış içinde bir dünya değerlerini, 

erkeklerin ise, özgürlük, barış içinde bir dünya, kendine saygı, gerçek dostluk, aile güvenliği 

değerlerini seçtikleri görülmektedir. En alt düzeyde gösterilen ereksel değerler, kızlar için, 

heyecanlı bir yaşam, sosyal onay, ulusal güvenlik, zevk ve ahiret selameti ; erkekler için, 

olgun sevgi, ulusal güvenlik, ahiret selameti, zevk ve sosyal onay olarak sıralanmıştır. 

Ereksel değerlerde cinsiyet değişkenine göre, ahiret selameti, mutluluk (.05), iç huzur, 

kendine saygı (.01) değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılaşmalar bulunmuştur 

(Taşdelen, 1998). 

 

           Araçsal değerler, cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde, kızların sırasıyla, 

dürüstlük, bağımsızlık, geniş görüşlülük, cesaret, sorumluluk sahibi olma değerlerini; 

erkeklerin, dürüstlük, bağımsızlık, geniş görüşlülük, cesaret, sorumluluk sahibi olma 

değerlerini belirttikleri gözlenmiştir. Alt düzeyde gösterilen araçsal değerler ise, kızlar için, 

neşelilik, güçlülük, temizlik, kibarlık, itaatkarlık; erkekler için, neşelilik, güçlülük, temizlik, 

kibarlık ve itaatkarlık olarak sıralanmıştır. Anlamlı farklılaşma, kendini kontrol etme ve 

dürüstlük (.05) değerlerinde gözlenmiştir (Taşdelen, 1998). 

 

 

          Kağıtçıbaşı ve Kuşdil ‘in (2000) türk öğretmenlerinin değer yönelimlerini belirlemek 

amacıyla yaptıkları çalışma örneklemin genelinde en yüksek önemin evrenselcilik, güvenlik 

ve iyilikseverlik değerlerine verildiğini göstermektedir. Uyarılım, geleneksellik değerlerine 

daha düşük önem dereceleri verildiği anlaşılmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin yakın ve uzak 

çevreleriyle olan ilişkilerinde bireysel çıkarlarını geri planda tutma eğiliminde oldukları ve 

dindarlık değerinin öğretmenlerin değerler sistemi içinde alt sıralarda yer aldığı gözlenmiştir. 
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Diğer bir sonuca göre, denekler aileye, aileyi tanımlama biçimlerinden bağımsız olarak 

yüksek düzeyde bir önem yüklemektedirler. 

 

            Şengül (2001), aileleriyle ve yetiştirme yurdunda yaşayan ergenlerin değer tercih 

sıralamalarını araştırmış, cinsiyet ve yaşanılan mekan açısından değer tercihlerinde benzerlik 

ve farklılıkların olup olmadığını ortaya koymaya çalışmıştır. Yetiştirme yurdunda yaşayan 

ergenlerle aileleriyle birlikte yaşayan ergenlerin amaç değerler açısından önem sıralamasına 

bakıldığında ilk beş sırada, ahiret selameti, barış içinde bir dünya ve mutluluk ortak değerler 

olarak ortaya çıkmıştır.. Rahat bir yaşam, aile güvenliği ve eşitlik ise farklılık gösteren 

değerlerdir. 

 

                Her iki grubun amaç değerler açısından önem sıralamasına göre son beş sırasında 

başarı hissi ortak değer iken, aileleriyle birlikte yaşayan ergenler eşitlik, özgürlük, kendine 

saygı ve gerçek dostluğu ; yetiştirme yurdunda kalanlar ise aile güvenliği, güzellikler 

dünyası, iç huzur ve heyecanlı bir yaşamı tercih ederek farklılaşmışlardır. 

 

          Araç değerlere yönelik önem sıralamalarına bakıldığında, ilk beş sırada dürüstlük ve 

cesaret ortak değerler iken, farklı olarak gözlenen değerler, aileleriyle birlikte yaşayan 

ergenlerde bağımsızlık, sorumluluk sahibi olma, mantıklı olma, yetiştirme yurdunda kalan 

ergenlerde yardımseverlik, sevecenlik, neşelilik değerleri olmuştur. Araç değerlerin son beş 

sıralamasında ise her iki grupta kendini kontrol etme değeri ortak iken; geniş görüşlülük, 

yardım severlik, hırslılık, kibarlık değer tercihleriyle aileleriyle birlikte yaşayan ergenler, 

sorumluluk  sahibi olma, temizlik, entellektüellik, muktedirlik değerlerini tercih eden 

yetiştirme yurdunda kalan ergenlerden farklılaşmışlardır. 
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       Yapıcı ve Zengin’in (2003) İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin değer tercih sıralamalarını 

belirlemek üzere yaptıkları çalışmada, kızların değer sıralaması şu şekildedir: sosyal, dinsel, 

ahlaksal, estetik, kuramsal ve ekonomik. Erkeklerin tercihlerini ise dinsel, ahlaksal, sosyal, 

siyasal, estetik, kuramsal, ekonomik değerler oluşturmuştur. Kızlarla erkekler arasında 

değerlerin tercih sıralamalarında küçük farklılıklar olmakla birlikte bunlar anlamlı değildir. 

 

       Yüksek din eğitimi alan birinci sınıf öğrencileriyle son sınıf öğrencileri arasında hem 

değerlerin vurgulanma düzeyinde hem de tercihlerin sıralanmasında kayda değer farklılıklar 

gözlenmiştir. En fazla farklılığın gözlendiği değerler, dinsel, ekonomik, estetik ve kuramsal 

değerlerdir. 

 

 

Yurt Dışında Yapılan Görgül Araştırmalar 

 

          Feather (1986), Rokeach Değerler Ölçeği’nin kullanıldığı kültürlerarası çalışamaları 

gözden geçirmiştir. Feather, RDÖ ile çalışmanın, farklı kültürlerin karşılaştırıldığı 

durumlarda değer önceliklerindeki karmaşık benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkardığını fakat 

eşdeğerlik ve uyumsuzluklar noktasında  ölçeğin dikkatli kullanılması gerektiğine işaret 

etmiştir. Farklı kültürlerin değer yapılarının birbirleriyle nasıl etkileştiklerini çözümleyerek 

belirlemeye çalışan araştırmalar aynı zamanda eşdeğerlik ( farklı kültürlerde değerlerin aynı 

şeyleri ifade edip etmediği) sorusunu da beraberinde getirmektedir.  

 

      Triandis (1994), toplulukçulukla, güvenlik, itaat, sorumluluk, grup içi uyum, bireysel 

yakın ilişkiler gibi değerler ile bireycilikle de haz, başarı, rekabet, özgürlük, özerklik ve 

mübadele değerleri arasındaki ilişkiden söz etmiştir.  
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        Loyd ve Solaman (1987); erkek ve kızların değer sistemlerini karşılaştırmışlardır. Erkek 

katılımcılar tarafından en üst sıralarda gösterilen ereksel değerler;  haz ve gerçek dostluk 

olmuştur. Bunları başarı, rahat bir yaşam ve ahiret selameti  izlemiştir. Erkek katılımcılar 

tarafından en alt düzeyde gösterilen ereksel değer bilgelik olmuştur. Kızların en üst düzeyde 

yer verdikleri ereksel değerler; kendine saygı, aile güvenliği, özgürlük ve başarı olarak 

sıralanmıştır. En alt düzeyde gösterilen ereksel değer; ahiret selameti olarak bulunmuştur. 

Her iki grup tarafından en önemli araçsal değer olarak hırslılık ve geniş görüşlülük 

gösterilirken; kendini kontrol eden en alt sıralarda yer almıştır. 

 

           Feather (1988), ahlaksal yargılama ve insan değerleri üzerindeki bir çalışmasında kişi 

için amaçsal  ve araçsal değerlerin önemi ile genel tutuculuk arasındaki ilişkileri incelemiştir. 

Sonuçlar Ahlaki Yargılama Aşamaları ile (aşama 5-6) iç huzur, geniş görüşlü olma ve 

mantıklı olma değerleri arasında olumlu,  temizlik ve itaatkarlık değerleri arasında ise 

olumsuz  ilişkilere işaret etmiştir. 

 

        Furnham (1988), tıp, hemşirelik ve psikoloji öğrencileri ile çalıştığı araştırmasında, 

Rokeach Değer Envanteri’ni kullanmıştır. Genelde hemşirelik öğrencileri ereksel ve araçsal 

değerlerde tıp öğrencilerinden daha çok psikoloji öğrencilerine yakın bulunmuştur. Sonuçlar 

benzerliklerin farklılıklardan daha dikkat çekici olduğuna işaret etmiştir. Gerçek dostluk, 

bilgelik, özgürlük gibi araçsal değerler hep ön sıralara yerleştirilirken;  ulusal güvenlik,sosyal 

onay, ahiret selameti, kibarlık, temizlik, itaatkarlık  gibi değerler hep alt sıralarda yer almıştır.  

 

            Bardi ve Schwartz (2001), çok sayıda ülkede öğretmenler ve öğrencilerle yaptıkları 

değer hiyerarşilerini belirlemeye yönelik çalışmalarında 13 ülkenin benzer yapılar 
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sergilediklerinden bahsetmiştir. Buna göre, yardımseverlik, özyönelim ve evrenselcilik 

değerleri  çok önemli; güç, geleneksellik ve uyarılım değerleri az önemli güvenlik, uyma, 

başarı ve hazcılık değerleri ise orta derecede önem atfedilen değerler olarak gözlenmiştir.        

 

            Kısaca,değerler veya değer yargıları, kişilerin yaşam görüşlerinin, yaşam 

felsefelerinin tamamlayıcı bir parçasıdır. Bir kişinin yaşam felsefesi, yaşadığı bir değerler 

sistemidir. Böyle bir sistem, o kişinin amaçlarını, ideallerini, düşünme biçimini ve 

davranışlarına rehberlik eden ilkeleri içerir. Değerler kişilerin davranışlarına tutarlılık 

kazandıran,yön veren, kişilik ve karakter bütünlüğünün sağlanmasına yardımcı olan 

standartlardır (Knafo, Schwartz, 2004).  

            Bireysel ve toplumsal olarak bizim için hayatın anlamının ne olduğuna karar vermek 

zorundayız. İnsan olarak, kendimiz ve dolayısıyla da diğerleri ve hayat hakkında çok az 

bilgiye, ipucuna sahibiz. İnsanlık nedir? Sorumluluklarımız nelerle sınırlıdır? Olayların 

ahlaki boyutu nedir? Bütün bunlar ve hayata nasıl ve nerden baktığımız, paradigmalarımızın 

neler olduğu gibi sorular ve soru alanları, yaşam boyu karşımıza çıkacaktır. Bütün bunların 

odak noktasında da değerler vardır. Değerler, bir bireyin, hayattaki hedeflerini, prensiplerini 

ve davranışsal önceliklerini belirten bilişsel yapılardır ( Renner, 2003). 

 

           İnsanın yaşam tarzını ve davranışlarını etkileyen değerler bütünü, bireyin dünya 

görüşünü oluşturur. Bireylerin önemli problemlerini ve dünya görüşlerini, o kişilerin 

benimsedikleri değerler hakkında güvenilir bilgileri dikkate almadan anlamak, 

değerlendirmek ve yorumlamaksa zordur. Bireylerin, grupların ve kültürlerin değerleri 

hakkında bilgi edinerek, onların tutum ve davranışlarını büyük ölçüde önceden kestirebiliriz ( 

Başaran, 1995). Zira, insan davranışlarının çoğu, hayat anlayışı ve değerler tarafından 
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yönetilir. İnsanlar fikirleri öğrendikleri gibi, değerleri de öğrenir ve paylaşırlar. Kararlı ve 

olgun bir değer sistemi edinme özellikle, ergenlik döneminde şekillenen benlik gelişiminin 

önemli bir parçasıdır. İnsanın kendini görüş ve algılayış biçimi olarak tanımlanan benlik 

kavramı, bireyin davranış tarzlarını büyük oranda belirleyen ve şekillendiren psiko-dinamik 

bir öğedir. Benlik, çeşitli ilişki sistemleri içerisinde varolur. 

        

              Ergenler, kendilerine özgü belirli bir değerler sistemi edinmeden önce, 

ebeveynlerinin değerlerini keşfeder, bunları kendilerince değerlendirir ve diğer alternatiflerle 

karşılaştırır. Çoğunlukla da anne- babalarının onayladıkları değerleri kabul ederek 

içselleştirirler. Kısaca, ebeveyn fikir ve değerleri benliğin şekillenmesinde büyük bir rol 

oynar (Knafo, Schwartz, 2004).    

 

             Sosyal gelişme süreci içinde bireyin algılama biçimlerinde, tepkilerinde, 

tutumlarında, alışkanlıklarında, grup normlarına ve değerlerine uyması söz konusudur. Bu 

durum bireyin sosyal gelişmesinin niteliğini göstermektedir.  

 

Üniversite eğitim yılları, gençler için çok önemlidir. Genç, bu dönemde kimliğini 

kazanma, kişiliğine kalıcı bir biçim verme ve onu özümseme süreci yaşamaktadır. Bu 

dönemde gencin, doğal, ekonomik, sosyal ve kültürel çevreyi algılamasında, olayları 

değerlendirmesinde zamanın ve etkinliklerinin en büyük bölümünü alan üniversite 

yaşantısının etkili olduğu düşünülmektedir. Kişi sosyalleşme sayesinde grubun – aile, okul 

vs- inançlarını, değerlerini, normlarını, davranış tarzlarını ve ideallerini öğrenir. Okul, 

çocuğun değer sistemine katkıda bulunan aileden sonraki en etkin ve önemli kurumdur. 

Genç, içinde bulunduğu toplumun bir üyesi olarak o toplumda belirli bir yer edinmek için 
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çaba sarfeder; kendini tanımaya, kişilik sınırlarını belirlemeye kim olduğunu, neye 

inanacağını, nelere değer verip bağlanacağını, amacının ne olması gerektiğini bulmaya 

çalışır. Üniversite eğitim yılları tüm bu arayışların uyarıldığı ve aktifleştiği kritik yıllardır ( 

Başaran, 1995). 

         Son ergenlik çağındaki bu gençlerde, çocukluk döneminin geride kaldığı, bazı 

inançların kazanımının aileden çevre ve gruplara kayması; bilişsel, düşünsel yönden 

olgunlaşılması ve bu sayede  bazı fikirlerin ya tamamen red ya da kabul edilmesi, bu olurken 

de tatmin edici birtakım alternatiflerin geliştirilebilmesi söz konusudur. İlk yetişkinliğe geçiş 

devri olarak üniversite çağında daha önceki bilgilerin birikimiyle dinsel, sosyal vb. konularda 

olumlu ya da olumsuz tutumların takınıldığı, değer sistemlerinin geliştiririldiğinden söz edilir 

(Başaran, 1992).     

           Kişilerin davranışlarına tutarlık kazandıran, yön veren, kişilik ve karakter 

bütünlüğünün kazanılmasına yardımcı olan standartlar  olarak değerler, genç bireyin, tutum 

ve davranışlarını etkiler, belirler, biçimlendirir ve  yönlendirir (Rokeach, 1973). Böylece, 

genç birey, o değerlerle amaçlarını tanımlar, belirli  yönde bir etkinliği seçer ve onlar 

aracılığıyla kendisini ve başkalarını değerlendirir.  

     

        Bu noktada,gençlerin kendilerini anlamaları, tanımaları, değerleri, öncelikleri, dünya 

görüşleri hakkında fikir sahibi olmaları ve davranışlarını kontrol etmeleri anlam 

kazanmaktadır. Sürekli gelişen ve değişen, ayak uydurmanın şart ve bir o kadar da güç 

olduğu günümüz koşullarında gençlerin özellikle de üniversiteli gençlerin değer 

hiyerarşilerinin bir profilini çıkarmak önemlidir.                                                             
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         1.4. Araştırmanın Amacı               

 

           Üniversiteler, genel olarak toplumda değişimi destekleyici hatta değişimin kaynağı 

sayılan kurumlardan biri olarak kabul edilmektedir. Gençlerin, özellikle yüksek öğrenim 

gençliğinin sahip olduğu değerler hiyerarşisinin bir profilini çıkarma günümüz toplumsal ve 

kültürel yapısı içinde, hızlı bir değişim ve gelişimin  yaşandığı şu dönemlerde, geçmişte 

yapılan çalışma sonuçlarıyla karşılaştırmalar açısından  da anlamlıdır.  

           Bu çalışmada da, üniversite eğitimi gören öğrencilerin değer öncelik sıralamalarında, 

başka bir deyişle değer sistemlerine, cinsiyet farkının ve farklı eğitim düzeylerinde 

anababalara sahip olmanın etkisi, yansıması araştırılacaktır. 

          Araştırmaya  değer diğer bir nokta da farklı eğitim veren fakültelerde okuyan 

öğrencilerin durumudur. Bu amaçla  mesleksel din eğitimi gören İlahiyat Fakültesi 

öğrencileri ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrencilerinin değer tercihleri arasında bir 

karşılaştırma yapılacaktır, iki farklı fakültede öğrenim gören öğrencilerin değer 

hiyerarşilerindeki farklılaşma ve ereksel ve araçsal değerlere verilen oran farklılıklarına 

bakılacaktır.  
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   Araştırma Soruları 

 

1- Dil-Tarih, Coğrafya Fakültesi öğrencileri ile İlahiyat Fakültesi  öğrencilerinin  

araçsal ve amaçsal değerleri arasında farklılıklar var mıdır? 

2- Erkek ve kız öğrencilerin değer hiyerarşilerinde  farklılaşmalar var mıdır?  

3- Katılımcıların  eğitim düzeylerine göre değer sıralamalarında farklılaşmalar var 

mıdır? 

 4- Öğrencilerin yaşları ile araçsal ve amaçsal değerleri arasında farklılıklar var mıdır? 
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BÖLÜM 2 

 

 

YÖNTEM 

 

2. 1. Denekler 

 

 

         Araştırma evrenini, 2004-2005 eğitim yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-

Coğrafya Fakültesi ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ nde öğrenim gören üniversite 

öğrencileri oluşturmaktadır.  

 

        Örneklemi oluşturan toplam denek sayısı, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi’nden 197, 

İlahiyat Fakültesinden 199 üniversite öğrencisi olmak üzere 396’dır. Bunların   217’si kız, 

177’si erkek öğrencidir. Grubun yaş ortalaması 22’dir.  

 

         Öğrencilerin, anne-babalarının eğitim ve meslek bilgilerine bakıldığında genel olarak 

orta ve alt sosyo-ekonomik düzeye sahip ailelerden geldikleri görülmektedir. Öyle ki, 

babaların %31’i , annelerin %52’si ilkokul mezunudur. Yine babaların %26’sı, annelerin 

%18’i lise çıkışlıdır. Ve babaların %22’si, annelerin de %6’sı üniversite ve üstü öğrenim 

derecesine sahip olarak belirtilmiştir. Mesleğe ilişkin sonuçlara bakıldığında annelerin %80 

gibi büyük bir çoğunluğunun ev hanımı olduğu, %10’unun memur olarak çalıştığı 
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gözlenmiştir. Babalarınsa  %35’inin memur, %25’inin ise serbest meslek sahibi (esnaf ) 

olduğu görülmüştür. 

          Katılımcı öğrencilerin diğer psiko-sosyal özellikleri,çizelgelerle gösterilmiştir. 

  

ÇİZELGE 1. Katılımcıların Öğrenim Gördükleri Fakültelere Göre Dağılımı  

 

 

FAKÜLTE 

 

N 

 

% 

İlahiyat Fakültesi 197 49,70 

Dil Tarih Coğrafya 

Fakültesi 
199 50,30 

 TOPLAM 396 100,00 

 

 

ÇİZELGE 2. Katılımcıların Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

          

CİNSİYET 

 

N 

 

% 

Kadın 217 54,80 

Erkek 179 45,20 

TOPLAM 396 100,00 

 

 

ÇİZELGE 3. Katılımcıların Yaş Dağılımı 
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YAŞ N % 

17 3 0,80 

18 5 1,30 

 19 18 4,50 

 20 51 12,90 

 21 71 17,90 

 22 86 21,70 

 23 61 15,40 

 24 42 10,60 

 25 15 3,80 

 26 9 2,30 

 27 7 1,80 

 28 5 1,30 

 29 4 1,00 

 33 1 0,30 

 39 1 0,30 

Toplam 379 95,70 
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ÇİZELGE 4. Katılımcıların Annelerinin Öğrenim Düzeyleri 

 

 

ÖĞRENİM DÜZEYİ 

 

N 

 

% 

Hiç Okula Gitmemiş 51 12,90 

İlkokul 207 52,30 

Ortaokul 28 7,10 

Lise 75 18,90 

Üniversite ve Üstü 27 6,80 

Toplam 388 98,00 

 

ÇİZELGE 5. Katılımcıların Babalarının Öğrenim Düzeyleri  

 

 

ÖĞRENİM DÜZEYLERİ 

 

N 

 

% 

Hiç Okula Gitmemiş 11 2,80 

İlkokul 123 31,10 

Ortaokul 58 14,60 

Lise 106 26,80 

Üniversite ve Üstü 90 22,70 

Toplam 388 98,00 
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ÇİZELGE 6. Katılımcıların Annelerinin Meslek Gruplarına Göre Dağılımı 

 

 

MESLEK 

 

N 

 

% 

 Memur 41 10,40 

 Serbest Meslek 13 3,30 

 Çiftçi 6 1,50 

 Tüccar 1 0,30 

 Sanatkar 1 0,30 

 İşçi 8 2,00 

 Esnaf 3 0,80 

 Siyasetçi 1 0,30 

Ev Hanımı 317 80,10 

TOPLAM 391 100,00 
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ÇİZELGE 7. Katılımcıların Babalarının Meslek Gruplarına Göre Dağılımı 

 

 

MESLEK 

 

N 

 

% 

Memur 140 35,40 

Serbest Meslek 54 13,60 

Çiftçi 32 8,10 

Asker 7 1,80 

Tüccar 8 2,00 

Sanatkar 3 0,80 

İşçi 52 13,1 

Esnaf 48 12,1 

Siyasetçi 2 0,50 

Emekli 39 9,80 

Toplam 385 97,20 

 

 

 

2. 2. Veri Toplama Araçları 

 

        Araştırmada, üniversite öğrencilerinin değer hiyerarşilerini belirlemek amacıyla 

Rokeach Değer Envanteri D Formu kullanılmıştır. 
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        Araştırmanın bağımsız değişkenlerine ait bilgilerin ve üniversite öğrencilerinin bazı 

psiko-sosyal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla ölçeğin yanısıra bir kişisel bilgi formu da 

kullanılmıştır. 

 

 

2. 2. 1. Rokeach Değer Envanteri 

 

        Rokeach (1973), değerleri ereksel(terminal) ve araçsal (instrumental) değerler olarak 

ikiye ayrılır. Ereksel değerler, yaşamın temel amaçları ile ilgili iken, araçsal değerler b 

amaçlara ulaşmada kullanılabilecek davranım tarzları ile ilgilidir. 

  

        Ölçekte yer alan 18 ereksel değer, değişik kaynaklara başvurularak belirlenmiştir. Söz 

konusu başvuru kaynaklarını, Amerika’da ve diğer toplumlarda var olduğu düşünülen farklı 

değerlerle ilgili literatürün taranması,yazarların kendi ereksel değerlerinin göz önünde 

tutulması, 30  psikoloji öğrencisi ve 1000 kişilik temsili bir örneklem grubuyla yapılan 

görüşmelerden elde edilen veriler oluşturmuştur. Böylece ulaşılan değerlerden, birbiriyle 

oldukça benzer değerlendirilenler (örneğin; özgürlük ve hürriyet, insanoğlunun kardeşliği ve 

eşitlik gibi), deneysel olarak diğerleriyle özdeş olduğu gözlenenler (örneğin; ahiret mutluluğu 

ve Tanrıyla bütünleşme arasındaki korelasyon 80’in üzerinde bulunmuştur), birbiriyle 

örtüşenler (örneğin; din ve ahiret mutluluğu) ya da herhangi bir yaşamsal hedef, amaç 

belirtmediği düşünülenler (örneğin; eğitim) çıkarılmıştır (Rokeach, 1973).  

 

         18  araçsal değerin belirlenmesinde ise farklı bir yöntem seçilmiştir. Bunu yaparken ilk 

etapta Anderson’un (1968)  belirlediği 555 kişilik özelliği gözönünde bulundurulmuştur. 
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Ancak sadece, pozitif değerlerle ilgilenildiğinden Anderson’un listesi 200’e indirgenmiştir. 

Sonrasında, eşanlamlı ya da hemen hemen benzer anlamlı oldukları biri seçilmiş, diğerinden 

büyük oranda farklı, yada herhangi başka bir değerle  çok az oranda ilişkili olduğuna 

hükmedilen değerler ile sosyal statü, cinsiyet, ırk, din, siyaset vb. farklılıkları en üst düzeyde 

ayırtettiği varsayılanlar, Amerika’da en önemli görülen ve tüm kültürlerde anlamlı olarak 

değerlendirilen değerler alınmıştır. Böylece mevcut olan 18 araçsal değere de ulaşılmıştır 

(Rokeach,1973). 

 

        18’den fazla sayıdaki değerin, derecelendirilmesinin muhtemel zorluğu ve 18 ereksel, 18 

araçsal toplam 36 değerin oldukça geniş kapsamlı olduğu düşünülerek tavan değer sayısı 18 

olarak belirlenmiştir (Bilgin,1995). 

 

      Rokeach Değer Envanteri, bugünkü halini alıncaya kadar, değişik aşamalardan geçmiştir. 

Ölçeğin A formunda, kısa tanımlamaları verilmeksizin 12 araçsal, 12 ereksel değer olmak 

üzere toplam 24 değer verilmiştir. Daha sonraki B formunda ise, sözkonusu 24 değerin bu 

kez kısa tanımlamaları da sunulmuştur. Bu formlar üzerinde yapılan gözden geçirmeler 

sonucunda, bazı önemli değerlerin içerilmediği kanaatine varılmış, herbir listedeki araçsal ve 

ereksel değer sayılarının 18’e yükseltildiği üçüncü bir C formu oluşturulmuştur. C formunun 

ilk iki formdan diğer bir farklılığı da yönergede gerçekleştirilmiştir. Yanıtlayıcıdan öncelikle, 

listelerdeki en önemli ve en az önemli 6 değeri düşünmesi, daha sonra ise 18 değeri yüksek, 

orta ve düşük düzeyde önemli 3 ayrı kategoriye ayırarak bu kategoriler içinde bir önem 

derecesi sıralaması yapması istenmiştir. Ancak sonuçlar, yanıtlayıcıların %10’unun böylesi 

bir derecelendirmede başarısız olduğunu göstermiştir. Bunun üzerine, içerik olarak C 

formuna özdeş, fakat uygulama ve  yönergede farklılaşan D formu geliştirilmiştir. Formda 

deneklerden sıralama işlemini boş hücrelere yapmaları belirlenmiştir (Rokeach, 1973). 
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         Envanterin orjinalinde değerler alfabetik düzende sıralanmış. Bilgin’in (1995), çeviri 

niteliğindeki çalışmasında bu sıra farklılık göstermiştir. Sonuçta Türkçe’deki alfabetik düzen 

kriter olarak alınmıştır. 

 

Rokeach  Değer Envanteri’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

 

      Rokeach  Değer Envanteri’nin (Form D) güvenirliği konusunda yapılan çalışmalar 

sonucu elde edilen bulgular, ölçeğin güvenirliğinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. 

Rokeach’ın (1973) lise öğrencilerinden elde ettiği bulgular çizelgede  sunulmuştur. 
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ROKEACH ENVANTERİ TEST TEKRAR TEST GÜVENİRLİK SONUÇLARI 

                   

  

N                         Süre                         Ereksel Değerler              AraçsalDeğerler        

 

117                   3 Hafta                              .78                                       .72  

 

36                     4,5 Hafta                           .80                                       .70  

 

100                   7 Hafta                              .78                                       .71 

 

216                   2-4 Ay                               .76                                       .65 

 

204          14-16 Ay                            .69                                      .61 

 

 

                         Feather’in (1975), Avustralyalı lise öğrencilerinden elde ettiği güvenirlik 

katsayısı ereksel değerlerde .74, araçsal değerlerde .70’dir. 

 

Kişisel Bilgi Formu 

 

       Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin bazı psiko sosyal özelliklerinin 

belirlenmesi amacıyla oluşturulan anket formunda öğrencinin okuduğu üniversite, 

cinsiyeti,yaşı, anne babasının eğitim düzeyi ve mesleğine dayalı sorular sorulmuştur. 
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2. 3. İşlem 

 

        Araştırmada sözkonusu fakültelerde öğrenim gören öğrencilere uygulanmak üzere 

Rokeach Değer Envanteri ve Kişisel Bilgi Formu verilmiştir. Ölçek ve Kişisel Bilgi Formu 

öğrencilere sınıf ortamında sunulmuş, araştırmanın amacı ve ölçek hakkında bilgi verildikten 

sonra yönerge açıklanmıştır. Herhangi bir süre sınırlaması getirilmemekle birlikte 

öğrencilerin yanıtlama işleminin yaklaşık 30 dakika sürdüğü gözlenmiştir. 

 

          Elde edilen veriler “SPSS For Windows” programı ile çözümlenmiştir.  

                                            

         Üniversite öğrencilerinin  ereksel ve araçsal değer tercihlerini belirleyebilmek amacıyla 

her değere ilişkin tercih sıralarının aritmetik ortalaması alınmıştır. Okunulan fakülte ve 

cinsiyet değişkenlerine göre ereksel ve araçsal değerler tercih sırası ortalamaları arasındaki 

farklılıklar t testi ile incelenmiştir. Anne ve babanın eğitim düzeyine göre ereksel ve araçsal 

değerler tercih ortalamalarınaysa varyans analizi uygulanmıştır.Ereksel ve araçsal değerler ile 

yaş arasındaki ilişkiyi görmek için yaşla bu değişkenler arasındaki korelasyonlara bakılmıştır.   
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BÖLÜM 3 

 

BULGULAR  

 

 

Bu bölümde, ölçeklerin uygulanmasından elde edilen verilerin istatistiksel 

çözümlemeleri sonucu elde edilen bulgular verilmiştir. Araştırmanın giriş bölümünde 

üzerinde durulan araştırmanın amacı çerçevesinde yanıtı aranan sorulara ait bulgular aşağıda 

verilmiştir.  

 

 

3. 1. Üniversite Öğrencilerinin Ereksel ve Araçsal Değer Tercih Sıralamaları  

 

Üniversite öğrencilerinin, ereksel ve araçsal değer tercihleri sıralarını belirleyebilmek 

amacıyla her değerin aritmetik ortalaması bulunmuştur. Çizelge 8. incelendiğinde, 

öğrencilerin ereksel değerlerde öncelikli tercih sıralamaları sırasıyla, iç huzur, aile güvenliği, 

erdemlilik, barış içinde bir dünya ve özgürlük olarak sıralanmıştır. Öğrencilerin, sırasıyla, 

rahat bir yaşam, sosyal saygınlık, heyecanlı bir yaşam güzellik/estetik ve zevk değerlerine ise 

daha az önem  atfederek tercih sıralamalarının sonunda yer verdikleri gözlenmiştir.  

 

Çizelge 9. incelendiğinde, üniversite öğrencilerinin araçsal değer tercih 

sıralamalarında öncelikli olarak, sırasıyla, dürüstlük, bağımsızlık, sorumluluk sahibi olma, 

geniş görüşlülük ve mantıklılık değerleri yer alırken; alt sıralarda  terbiyelilik, temizlik, hayal 

gücü, hırslılık ve itaatkarlık almaktadır. 
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ÇİZELGE 8. Genel Olarak Öğrencilerin Ereksel Değerler Tercih Sırası Ortalama ve 

Standart Sapmaları   

 
 
  
EREKSEL DEĞERLER 

 
N 

 

X  

 
SS 

İç Huzur 395 5,62 3,64 
Aile Güvenliği 393 6,09 4,15 
Erdemlilik 394 7,01 4,17 
Barış İçinde Bir Dünya 393 7,06 5,07 
Özgürlük 392 7,26 4,40 
Ahiret Mutluluğu 391 7,38 7,20 
Kendine Saygı 395 7,58 3,90 
Mutluluk 392 7,91 4,09 
Eşitlik 393 7,96 4,28 
Gerçek Arkadaşlık 390 8,46 3,86 
Başarı Duygusu 390 10,15 4,88 
Ulusal Güvenlik 391 10,67 5,06 
Olgun Sevgi 391 11,22 4,12 
Rahat Bir Yaşam 392 11,61 4,21 
Sosyal Saygınlık 391 11,89 3,81 
Heyecanlı Bir Yaşam 388 13,97 3,92 
Güzellik/Estetik 390 14,26 3,39 
Zevk 390 14,47 4,03 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÇİZELGE 9. Genel Olarak Öğrencilerin Araçsal Değerler Tercih Sırası Ortalama ve 

Standart Sapmaları   

 
 
 
ARAÇSAL DEĞERLER 

 
N 

X   
SS 

Dürüstlük 394 4,17 3,81 
Bağımsızlık 391 5,04 5,17 
Sorumluluk Sahibi Olma 390 7,33 4,50 
Geniş Görüşlülük 389 7,65 4,60 
Mantıklılık 393 7,80 4,09 
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Cesaret 394 8,24 4,70 
Güleryüzlülük 394 8,85 4,65 
Yardım Severlik 393 9,07 4,33 
Sevecenlik 393 9,68 4,36 
Bağışlayıcılık 394 9,71 4,53 
Kendini Denetleyicilik 394 10,14 4,61 
Entelektüellik 392 10,32 7,59 
Muktedirlik 393 10,50 4,03 
Terbiyelilik 393 10,64 6,39 
Temizlik 393 10,88 4,61 
Hayalgücü 390 11,55 4,83 
Hırslılık 392 14,17 4,54 
İtaatkarlık 389 15,32 3,99 
 

 

3. 2. Deneklerin Değer Tercihlerinin Öğrenim Görülen Fakülte Değişkenine Göre 
Çözümlenmesi  

 

Ankara Üniversitesi’ne bağlı Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ile İlahiyat 
Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin ereksel ve araçsal değer tercih sıralamaları Çizelge 
10., Çizelge11., Çizelge 13., Çizelge 14.’de verilmiştir.  

 

Ereksel değerler, fakülte değişkenine göre,  Çizelge 10.’dan incelendiğinde, İlahiyat 

Fakültesi öğrencilerinin öncelikli olarak sırayla, ahiret mutluğu, iç huzur, erdemlilik, barış 

içinde bir dünya ve aile güvenliği değerlerini; Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde (Çizelge 

11.) okuyan öğrencilerinse aile güvenliği, iç huzur, özgürlük mutluluk ve kendine saygı 

değerlerini tercih sıralamalarında belirttikleri gözlenmektedir.  

 

Daha az önemli bulunarak, alt sıralarda gösterilen ereksel değerler İlahiyat Fakültesi 

öğrencileri için: rahat bir yaşam, sosyal saygınlık, heyecanlı bir yaşam, güzellik/estetik ve 

zevk iken; Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrencileri için, ulusal güvenlik, ahiret mutluluğu, 

zevk, heyecanlı bir yaşam, güzellik/estetik değerleridir.  
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ÇİZELGE 10. İlahiyat Fakültesi Öğrencilerin Ereksel Değerler Tercih Sırası Ortalama 

ve Standart Sapmaları   

 
 
EREKSEL DEĞERLER 

 
N 

 

X  

 
SS 

Ahiret Mutluluğu 195 3,38 4,73 
İç Huzur 196 5,23 3,28 
Erdemlilik 196 6,13 3,80 
Barış İçinde Bir Dünya 195 6,32 4,77 
Aile Güvenliği 195 6,43 3,93 
Kendine Saygı 196 7,64 3,81 
Özgürlük 194 7,72 4,22 
Eşitlik 194 8,29 4,03 
Gerçek Arkadaşlık 194 8,80 3,88 
Mutluluk 195 8,82 3,86 
Ulusal Güvenlik 195 10,14 4,84 
Başarı Duygusu 193 10,46 5,68 
Olgun Sevgi 195 12,07 3,78 
Rahat Bir Yaşam 194 12,61 3,49 
Sosyal Saygınlık 194 12,79 3,45 
Heyecanlı Bir Yaşam 191 14,14 3,74 
Güzellik/Estetik 192 14,38 3,46 
Zevk 194 15,47 3,49 
      
 

 

 

 

ÇİZELGE 11. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Öğrencilerin Ereksel Değerler Tercih Sırası 

Ortalama ve Standart Sapmaları   

 
  
EREKSEL DEĞERLER 

 
N 

X   
SS 

Aile Güvenliği 198 5,75 4,33 
İç Huzur 199 6,00 3,94 
Özgürlük 198 6,81 4,52 
Mutluluk 197 7,02 4,12 
Kendine Saygı 199 7,52 4,00 
Eşitlik 199 7,64 4,49 
Barış İçinde Bir Dünya 198 7,79 5,25 
Erdemlilik 198 7,89 4,33 
Gerçek Arkadaşlık 196 8,13 3,83 
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Başarı Duygusu 197 9,85 3,93 
Olgun Sevgi 196 10,38 4,27 
Rahat Bir Yaşam 198 10,62 4,61 
Sosyal Saygınlık 197 11,01 3,96 
Ulusal Güvenlik 196 11,19 5,22 
Ahiret Mutluluğu 196 11,36 7,04 
Zevk 196 13,47 4,28 
Heyecanlı Bir Yaşam 197 13,82 4,09 
Güzellik/Estetik 198 14,16 3,33 

 

          Genel olarak öğrencilerin, okudukları fakülteye göre ereksel değerler tercih sıralarına  

ait ortalamalar arası ilişkiye bakılmıştır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi’nde okuyan öğrenciler ile İlahiyat Fakültesi’nde okuyan öğrencilerin ereksel değer 

tercih sırası ortalamaları arasındaki farka uygulanan t testi sonucu Çizelge 12.’de verilmiştir.  

 

Çizelge 12.’ye göre  mutluluk (t=4.451, p<0.05) olgun sevgi (t=4.151, p<0.05) 

özgürlük (t=2.066, p<0.05), rahat bir yaşam (t=4.827, p<0.05, sosyal saygınlık (t=4.737, p< 

0.05) ulusal güvenlik (t=2.051, p<0,05) ve zevk (t=5.057, p<0,05) ereksel değer tercih sırası 

ortalamaları arasındaki  farklar anlamlı çıkmıştır. 

 

         Mutluluk ve Ulusal güvenlik değerleri İlahiyat Fakültesi Öğrencilerince daha önemli 

olarak değerlendirilip, üst sıralarda yer verilirken; olgun sevgi, özgürlük, rahat bir yaşam, 

sosyal saygınlık ve zevk değerleri Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrencilerinin tercihlerinin 

üst sıralarında yer almıştır.  
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ÇİZELGE 12. Genel Olarak Öğrencilerin Okudukları Fakülteye Göre Ereksel Değerler 

Tercih Sırası Ortalama Puanlarına Uygulanan  t Testi Sonuçları    

 
 DEĞERLER  GRUPLAR N X. SS sd t 

DTCF 197 7,02 4,12 390 4,451  Mutluluk 
İLAHİYAT 195 8,82 3,86 390 4,451 
DTCF 196 10,38 4,27 389 4,151  Olgun Sevgi 
İLAHİYAT 195 12,07 3,78 389 4,151 
DTCF 198 6,81 4,52 390 2,066  Özgürlük 
İLAHİYAT 194 7,72 4,23 390 2,066 
DTCF 198 10,62 4,61 390 4,827  Rahat Bir 

Yaşam İLAHİYAT 194 12,61 3,49 390 4,827 
DTCF 197 11,01 3,96 389 4,737  Sosyal 

Saygınlık İLAHİYAT 194 12,79 3,45 389 4,737 
DTCF 196 11,19 5,22 389 2,051  Ulusal Güvenlik 
İLAHİYAT 195 10,14 4,85 389 2,051 
DTCF 196 13,47 4,28 

 
388 5,057  Zevk 

İLAHİYAT 194 15,47 3,49 388 5,057 
 

Araçsal değerler, fakülte değişkenine göre, Çizelge 13.’den incelendiğinde, Ankara 

Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrencileri,  dürüstlük, bağımsızlık, sorumluluk 

sahibi olma, geniş görüşlülük ve mantıklılık değerlerini bu sırayla en üste yerleştirmişlerdir.  

 

İlahiyat Fakültesi Öğrencileriyse (Çizelge 14.) ise öncelikli olarak sırasıyla, dürüstlük, 

bağımsızlık, sorumluluk sahibi olma, geniş görüşlülük, mantıklılık değerlerine yer verdikleri 

gözlenmiştir. Her iki fakültenin öncelikli  araçsal değer tercih sıralamaları aynı şekildedir. Alt 

sıralarda değerlendirilen araçsal değerler ise, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrencileri için 

muktedirlik, temizlik, terbiyelilik, hırslılık, itaatkarlık iken; İlahiyat Fakültesi öğrencileri için 

temizlik, entelektüellik, hayal gücü, hırslılık, itaatkarlıktır.  
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ÇİZELGE 13. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Öğrencilerin Araçsal Değerler 

Tercih Sırası Ortalama ve Standart Sapmaları   

 
 
ARAÇSAL DEĞERLER 

 
N 

 

X  

 
SS 

Dürüstlük 198 4,53 4,26 
Bağımsızlık 198 4,87 5,10 
Sorumluluk Sahibi Olma 196 7,14 4,36 
Geniş Görüşlülük 197 7,26 4,48 
Mantıklılık 197 7,40 3,93 
Cesaret 199 8,15 4,68 
Güleryüzlülük 198 8,74 4,47 
Yardım Severlik 199 9,36 4,27 
Sevecenlik 199 9,63 4,41 
Bağışlayıcılık 198 10,00 4,47 
Entelektüellik 199 10,19 9,42 
Kendini Denetleyicilik 199 10,22 4,58 
Hayalgücü 198 10,46 5,11 
Muktedirlik 198 10,84 3,95 
Temizlik 198 11,40 4,85 
Terbiyelilik 198 11,50 4,43 
Hırslılık 199 13,73 4,71 
İtaatkarlık 197 16,00 3,60 
 
 

 

 

ÇİZELGE 14. İlahiyat Fakültesi Öğrencilerin Araçsal Değerler Tercih Sırası Ortalama 

ve Standart Sapmaları   

 
ARAÇSAL DEĞERLER 

 
N 

X  
 

 
SS 

Dürüstlük 196 3,81 3,25 
Bağımsızlık 193 5,22 5,25 
Sorumluluk Sahibi Olma 194 7,51 4,56 
Geniş Görüşlülük 192 8,05 4,70 
Mantıklılık 196 8,20 4,22 
Cesaret 195 8,34 4,73 
Yardım Severlik 194 8,77 4,38 
Güleryüzlülük 196 8,97 4,83 
Bağışlayıcılık 196 9,42 4,58 
Sevecenlik 194 9,74 4,32 
Terbiyelilik 195 9,76 7,82 
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Kendini Denetleyicilik 195 10,05 4,65 
Muktedirlik 195 10,16 4,09 
Temizlik 195 10,34 4,32 
Entelektüellik 193 10,45 5,09 
Hayalgücü 192 12,66 4,26 
Hırslılık 193 14,63 4,33 
İtaatkarlık 192 14,63 4,25 

 

Çizelge 15.’de Araçsal değerler tercih sırası ortalamalarında fakültelere göre anlamlı 

farklılaşmalar olup olmadığı t testi ile incelenmiştir. Buna göre hayal gücü (t=4.614, p<0,05), 

itaatkarlık (t=3.426, p<0,05 ), temizlik (t=2.279, p<0,05), terbiyelilik (t=2.711, p<0,05) 

değerlerinin tercih sırası ortalamalarında .05 düzeyinde anlamlı farklar gözlenmiştir. İlahiyat 

Fakültesi öğrencilerinin itaatkarlık, temizlik ve terbiyelilik araçsal değerlerini diğer fakülte 

öğrencilerine nazaran daha üst sıralarda belirttikleri gözlenmektedir.  

 

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrencileri ise, hayal gücü ve mantıklılık değerlerini 

daha önemli bulmuşlardır.  

 
 
ÇİZELGE 15. Genel Olarak Öğrencilerin Okudukları Fakülteye Göre Araçsal Değerler 

Tercih Sırası Ortalama Puanlarına Uygulanan  t Testi Sonuçları    

 
 

 DEĞERLER GRUPLAR   N X   SS  sd  t  
Dürüstlük DTCF 198 4,53 4,26 392 1,89 
  İLAHİYAT 196 3,81 3,26 392 1,89 
Geniş Görüşlülük DTCF 197 7,26 4,49 387 1,69 
  İLAHİYAT 192 8,05 4,70 387 1,69 
Hayalgücü DTCF 198 10,46 5,11 388 4,61 
  İLAHİYAT 192 12,66 4,26 388 4,61 
Hırslılık DTCF 199 13,73 4,70 390 1,95 
  İLAHİYAT 193 14,63 4,33 390 1,95 
İtaatkarlık DTCF 197 16 3,60 387 3,43 
  İLAHİYAT 192 14,63 4,25 387 3,43 
Mantıklılık DTCF 197 7,40 3,93 391 1,95 
  İLAHİYAT 196 8,20 4,22 391 1,95 
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Temizlik DTCF 198 11,40 4,85 391 2,28 
  İLAHİYAT 195 10,34 4,32 391 2,28 
Terbiyelilik DTCF 198 11,50 4,43 391 2,71 
 İLAHİYAT 195 9,76 7,82 391 2,71 

 

 

3. 3. Deneklerin Değer Tercihlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Çözümlemesi  

Ereksel değerler, cinsiyet değişkenine göre Çizelge 16.’dan incelendiğinde; kızların 

değer tercih sıralamalarında öncelikli olarak sırasıyla, iç huzur, aile güvenliği, özgürlük, 

kendine saygı ve erdemlilik değerlerini; erkeklerinse, iç huzur, ahiret mutluluğu, erdemlilik, 

aile güvenliği ve barış içinde bir dünya değerlerini tercih ettikleri görülmüştür. Alt sıralarda 

yer verilen, daha az önemli olarak değerlendirilen ereksel değerlere bakıldığında, kızların, 

rahat bir yaşam, sosyal saygınlık, heyecanlı bir yaşam, güzellik/estetik, zevk; erkeklerin ise, 

rahat bir yaşam, sosyal saygınlık, güzellik/estetik, heyecanlı bir yaşam  ve son sırada ise zevk 

değerini tercih ettikleri gözlenmiştir.  
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ÇİZELGE 16. Genel Olarak Öğrencilerin Cinsiyete göre Ereksel Değerler Tercih Sırası 

Ortalamaları ve Standart Sapmaları 

 
 

  Cinsiyet N X  SS 
Ahiret Mutluluğu Kadın 215 8,53 7,34 
  Erkek 175 6,01 6,80 
Aile Güvenliği Kadın 216 5,50 3,63 
  Erkek 175 6,85 4,61 
Barış İçinde Bir Dünya Kadın 217 7,11 5,13 
  Erkek 174 7,02 5,03 
Başarı Duygusu Kadın 215 10,13 3,77 
  Erkek 174 10,16 5,99 
Eşitlik Kadın 216 7,88 4,34 
  Erkek 175 8,07 4,23 
Erdemlilik Kadın 217 7,38 4,16 
  Erkek 176 6,53 4,13 
Gerçek Arkadaşlık Kadın 215 8,50 3,55 
  Erkek 174 8,41 4,23 
Güzellik/Estetik Kadın 216 14,68 2,97 
  Erkek 173 13,73 3,80 
Heyecanlı Bir Yaşam Kadın 216 14,12 3,96 
  Erkek 171 13,78 3,88 
İç Huzur Kadın 217 5,49 3,68 
  Erkek 176 5,80 3,60 
Kendine Saygı Kadın 217 6,99 3,76 
  Erkek 176 8,33 3,96 
Mutluluk Kadın 215 7,56 4,04 
  Erkek 175 8,34 4,10 
Olgun Sevgi Kadın 215 11,25 4,11 
  Erkek 175 11,17 4,13 
Özgürlük Kadın 216 6,82 4,14 
  Erkek 174 7,82 4,67 
Rahat Bir Yaşam Kadın 215 11,68 4,20 
  Erkek 175 11,57 4,19 
Sosyal Saygınlık Kadın 216 11,93 3,80 
  Erkek 174 11,86 3,85 
Ulusal Güvenlik Kadın 216 10,73 5,13 
  Erkek 174 10,62 5,00 
Zevk Kadın 214 14,43 3,92 
  Erkek 175 14,49 4,17 

 
 

 

 



  82 
 

            Öğrencilerin cinsiyetlerine göre ereksel değerler tercih sırası ortalama puanları 

arasında anlamlı farklılıkların olup olmadığı t testi ile incelenmiştir. Kız ve erkeklerin, ereksel 

değeler tercih sırası ortalama puanları arası t testi sonuçları  Çizelge 17.’de verilmiştir. Buna 

göre, ereksel değer tercihlerinde cinsiyet değişkenine göre, ahiret mutluluğu, aile güvenliği, 

erdemlilik , güzellik/estetik, kendine saygı, özgürlük değerlerinin ortalamaları arasında .05 

düzeyinde anlamlı farklılaşmaya rastlanmıştır.                Erkeklerin, ahiret mutluluğu, 

erdemlilik, güzellik/estetik değerlerine kızlardan; kızların ise aile güvenliği, kendine saygı, 

özgürlük  değerlerine erkeklerden daha fazla önem  atfetmeleri  söz konusudur.  

 

ÇİZELGE 17. Genel Olarak Öğrencilerin Cinsiyete Göre Ereksel Değerler Tercih Sırası 

Ortalama Puanlarına Uygulanan t Testi Sonuçları 

 
 

 DEĞERLER GRUPLAR  N X  SS sd T 
Ahiret 
Mutluluğu 

Kadın 
215 8,53 7,34 

 
388 

 
3,491* 

  Erkek 
175 6,01 6,80 

 
388 

 
3,491* 

Aile 
Güvenliği 

Kadın 
216 5,50 3,63 

389 3,232* 

  Erkek 175 6,85 4,61   

Erdemlilik Kadın 217 7,38 4,16 391 2,006* 

  Erkek 176 6,53 4,13   

Güzellik/Estet
ik 

Kadın 
216 14,68 2,97 

387 2,776* 

  Erkek 173 13,73 3,80   

Kendine 
Saygı 

Kadın 
217 6,99 3,76 

391 3,419* 

  Erkek 176 8,32 3,96   

Mutluluk Kadın 215 7,56 4,04 388 1,870 

  Erkek 175 8,34 4,10   

Özgürlük Kadın 216 6,82 4,14 388 2,234* 

 Erkek 174 7,82 4,67   

 



  83 
 

 

Araçsal değer tercihleri, cinsiyet değişkenine göre Çizelge 18.’den incelendiğinde; 

kızların, öncelikli olarak sırasıyla; dürüstlük, bağımsızlık, sorumluluk sahibi olma, geniş 

görüşlülük  ve mantıklılık değerlerini, erkeklerinse ilk tercihlerin olarak sırasıyla dürüstlük, 

bağımsızlık, cesaret, geniş görüşlülük, mantıklılık değerlerini verdikleri görülmüştür.  

 

Alt sıralarda verilen araçsal değerler, kızlarda sırasıyla; terbiyelilik, temizlik,hayal 

gücü, hırslılık ve itaatkarlık  iken, erkek öğrencilerde; entelektüellilik, muktedirlik, hayal 

gücü, hırslılık, itaatkarlıktır.   
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ÇİZELGE 18. Genel Olarak Öğrencilerin Cinsiyete Göre Araçsal Değerler Tercih Sırası 

Ortalamaları ve Standart Sapmaları 

 
 

  Öğrencinin Cinsiyeti N X  SS 
Bağımsızlık Kadın 217 4,63 4,86 
  Erkek 173 5,58 5,52 
Bağışlayıcılık Kadın 217 10,00 4,43 
  Erkek 176 9,34 4,64 
Cesaret Kadın 217 8,62 4,56 
  Erkek 175 7,81 4,86 
Dürüstlük Kadın 217 4,12 3,61 
  Erkek 176 4,24 4,05 
Entellektüellik Kadın 216 10,02 4,85 
  Erkek 174 10,74 10,02 
Geniş Görüşlülük Kadın 215 7,30 4,32 
  Erkek 173 8,12 4,90 
Güleryüzlülük Kadın 217 8,40 4,51 
  Erkek 176 9,36 4,73 
Hayalgücü Kadın 216 12,03 4,22 
  Erkek 173 10,97 5,46 
Hırslılık Kadın 217 14,89 4,12 
  Erkek 173 13,38 4,83 
İtaatkarlık Kadın 215 16,16 3,25 
  Erkek 173 14,27 4,55 
Kendini Denetleyicilik Kadın 217 9,94 4,60 
  Erkek 175 10,39 4,64 
Mantıklılık Kadın 216 7,51 4,10 
  Erkek 176 8,18 4,07 
Muktedirlik Kadın 217 10,13 4,06 
  Erkek 175 10,93 3,94 
Sevecenlik Kadın 216 9,04 4,33 
  Erkek 175 10,49 4,25 
Sorumluluk Sahibi Olma Kadın 216 6,50 4,06 
  Erkek 173 8,38 4,72 
Temizlik Kadın 216 11,50 4,12 
  Erkek 176 10,09 5,07 
Terbiyelilik Kadın 217 10,77 4,28 
  Erkek 175 10,46 8,32 
Yardım Severlik Kadın 217 9,17 4,07 
  Erkek 174 8,97 4,61 
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Araçsal  değer tercih sırası ortalama puanlarının kız ve erkek öğrenciler arasında 

anlamlı farklılıklar gösterip göstermediği t testi ile incelenmiştir (Çizelge19.). Cinsiyetlere 

göre araçsal değer tercih sırası ortalama puanları arasında anlamlı farklılık gösteren değerlerin 

t testi sonuçları Çizelge 19.’da verilmiştir. Buna göre,  araçsal değerler tercih sıralamasında, 

cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılaşma, güler yüzlülük, hayal gücü, hırslılık, itaatkarlık, 

sevecenlik, sorumluluk sahibi olma, temizlik değerlerinde  ortaya çıkmıştır. Bu değerler için 

anlamlılık düzeyi 0.05’tir. Erkeklerin, hayal gücü, hırslılık, itaatkarlık, sevecenlik, temizlik 

değerlerini; kızların ise güler yüzlülük, sorumluluk sahibi olma değerlerini daha üst sıralarda 

belirttikleri görülmektedir.  

ÇİZELGE 19. Genel Olarak Öğrencilerin Cinsiyete Göre Araçsal Değerler Tercih Sırası 

Ortalama Puanlarına Uygulanan t Testi Sonuçları 

 

DEĞERLER GRUPLAR   N X  SS  sd  t  
Güleryüzlülük Kadın 217 8,40 4,51 391 2,06* 

  Erkek 176 9,36 4,73   

Hayalgücü Kadın 216 12,03 4,22 387 2,15* 

  Erkek 173 10,97 5,46   

Hırslılık Kadın 217 14,89 4,12 388 3,34* 

  Erkek 173 13,38 4,83   

İtaatkarlık Kadın 215 16,16 3,25 386 4,77* 

  Erkek 173 14,27 4,55   

Muktedirlik Kadın 217 10,13 4,06 390 1,96 

  Erkek 175 10,93 3,94   

Sevecenlik Kadın 216 9,04 4,33 389 3,32* 

  Erkek 175 10,49 4,25   

Sorumluluk Sahibi Olma Kadın 216 6,50 4,06 387 4,21* 

  Erkek 173 8,38 4,72   

Temizlik Kadın 216 11,50 4,12 390 2,98* 

  Erkek 176 10,09 5,07   
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3. 4. Üniversite Öğrencilerinin Ereksel ve Araçsal Değer Tercih Sıralamalarının 

Ana-babanın Eğitim Durumuna Göre Çözümlenmesi 

Anneleri farklı  eğitim düzeyinde olan üniversite öğrencilerinin ereksel değer tercih 

sıra ortalamaları Ek-I’de verilmiştir. Anneleri, hiç okula gitmemiş, ilkokul mezunu, ortaokul 

mezunu, lise mezunu ve üniversite ve üstü öğrenime sahip  öğrencilerin çok ve az önemli 

gördükleri ereksel değerler incelendiğinde; annesi hiç okula gitmemiş öğrencilerin, değer 

tercih sıralamalarında ilk başlarda sırasıyla, ahiret mutluluğu, barış içinde bir dünya, aile 

güvenliği,  iç huzur ve erdemlilik değerleri; az önemli gördükleri değerlerin ise sırasıyla olgun 

sevgi, rahat bir yaşam, heyecanlı bir yaşam, güzellik ve zevk olarak sıralandığı görülmektedir.  

 

Annesi ilk okul mezunu olan öğrencilerin, önemli gördükleri değerler, sırasıyla: iç 

huzur, ahiret mutluluğu, aile güvenliği, erdemlilik ve barış içinde bir dünya, ereksel 

değerleridir. Önemsiz buldukları, alt sıralarda yer verdikleri değerler ise sırasıyla: rahat bir 

yaşam, sosyal saygınlık, heyecanlı bir yaşam, güzellik/estetik ve zevk olarak gözlenmiştir. 

Ortaokul mezunu anneleri olan öğrencilerin, öncelikli değer tercih sıralamaları ise şöyledir: iç 

huzur, mutluluk, erdemlilik, kendine saygı, aile güvenliği ereksel değerleri.  

 

Tercih sıralamasında alt sıralarda belirtilen, en az önemli görülen değerlerse  sırasıyla: 

rahat bir yaşam, ulusal güvenlik, güzellik/estetik, zevk ve heyecanlı bir yaşamdır.  

 

Lise öğrenim düzeyi grubunda, ilk tercihlerin sırasıyla: iç huzur, aile güvenliği, 

özgürlük, mutluluk ve kendine saygı ereksel değerlerini içerdiği görülmektedir. En az önemli 

görülen, tercihler ise sarasıyla: rahat bir yaşam, sosyal  saygınlık, zevk, heyecanlı bir yaşam 

ve güzellik/estetik şeklinde belirlenmiştir.  
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Üniversite ve üstü öğrenim düzeyine bakıldığında; aile güvenliği, özgürlük, iç huzur, 

mutluk ve kendine saygı ilk sıralarda  önemli bulunan değerler olmuştur. Sırasıyla, zevk, 

ulusal güvenlik, heyecanlı bir yaşam, ahiret mutluluğu ve güzellik/estetik değerleri ise daha az 

önemli görülerek alt sıralara yerleştirilmiştir.  

 

Annenin eğitim durumu ile öğrencilerin ereksel değerler tercih sıralaması ortalamaları 

arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla varyans analizi uygulanmıştır. Annenin eğitim 

durumuna göre ereksel değerler tercih sıra ortalamalarına uygulanan varyans analizi sonuçları 

Çizelge 20.’de verilmiştir.  

 

Çizelge 20. incelendiğinde, annenin eğitim durumuna göre ahiret mutluluğu, barış 

içinde bir dünya,  erdemlilik, mutluluk, olgun sevgi, rahat bir yaşam ve zevk ereksel 

değerlerinin tercih sırası ortalamalarında .05 düzeyinde anlamlı farklılıklar gözlenmiştir. 

Annesi hiç okula gitmemişler ile ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üstü öğrenim düzeyine 

sahip olan öğrencilerin bu değerleri tercih sıra ortalamaları birbirlerinden anlamlı olarak 

farklılaşmaktadır.  

 

Ahiret mutluğu değeri, hiç okula gitmemiş anne grubunda ilk sırada verilirken, ilkokul 

düzeyinde 2., ortaokul düzeyinde 11. sırada, lise düzeyinde 10 ve üniversite ve üstünde ise 17. 

sırada karşımıza çıkmaktadır.  

 

Barış içinde bir dünya ereksel değeri de, hiç okula gitmemiş annesi olan öğrencilerin 

tercih sıralamalarında 2, ilkokul seviyesinde 5, ortaokul ve lise seviyesinde 6, üniversite ve 
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üstünde ise 9. sıralardadır. Erdemlilik değeri; anneleri hiç okula gitmemiş olanlarda 5., ilkokul 

mezunu olanlarda 4, ortaokul mezunu olanlarda 3, lise mezunu olanlarda 7,  üniversite ve 

üstünde ise 8. sırada gözlenmiştir.  

 

Mutluluk değerini, hiç okula gitmemiş annesi olan öğrenciler 8., anneleri ilkokul 

mezunu olanlar 9, ortaokul mezunu olanlar 2, lise ve üniversite ve üstü düzeyde ise 4. sırada  

önemli olarak değerlendirmişlerdir.  

Olgun sevgi, anneleri hiç okula gitmemiş grubunda 14, ilkokul grubunda 13, ortaokul 

grubunda 10, lise grubunda 12 ve üniversite-üstü grubunda 11. sırada yer almıştır.  

 

Zevk, hiç okula gitmemiş anneleri olan grubun 18, ilkokul mezunu olan grubun 18, 

ortaokul mezunu olan grubun 17, lise mezunu olan grubun 16, üniversite ve üstü grubun  14. 

sırada yer almıştır.  

 

Rahat bir yaşam, anneleri hiç okula gitmemiş olanlarda 15., anneleri ilkokul, ortaokul 

ve lise mezunu olanlar grubunda 14,  üniversite ve üstü  öğrenim görmüş annelere sahip 

olanlarda ise 10. sıraya yerleştirilmiştir.  

Genel olarak, eğitim düzeyi arttıkça,  rahat bir yaşam, mutluluk, olgun sevgi ve zevk 

değerlerine verilen önemin arttığı, ahiret mutluluğu değerine verilen önemin ise azaldığı 

gözlenmiştir. 
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ÇİZELGE 20. Annenin Eğitim Durumuna Göre Ereksel Değerler Tercih Sıra 

Ortalamalarına Uygulanan Varyans Analizi Sonuçları 

 

 KAYNAK   KT sd KO F P 
Gruplar Arası 2176,39 4 544,09 11,55 ,05 
Grup içi 17861,29 379 47,13     

 Ahiret 
Mutluluğu 

Toplam 20037,69 383       
Gruplar Arası 106,54 4 26,64 1,54 - 
Grup içi 6557,20 380 17,26     

Aile Güvenliği 

Toplam 6663,74 384       
Gruplar Arası 448,75 4 112,19 4,47 ,05 
Grup içi 9538,35 380 25,10     

Barış İçinde Bir 
Dünya 

Toplam 9987,11 384       
Gruplar Arası 29,62 4 7,41 0,31 - 
Grup içi 9122,35 378 24,13     

Başarı Duygusu 

Toplam 9151,97 382       
Gruplar Arası 52,59 4 13,15 0,71 - 
Grup içi 7024,79 380 18,49     

Eşitlik 

Toplam 7077,38 384       
Gruplar Arası 182,41 4 45,60 2,70 ,05 
Grup içi 6461,55 382 16,92     

Erdemlilik 

Toplam 6643,96 386       
Gruplar Arası 65,02 4 16,25 1,09 - 
Grup içi 5660,70 378 14,98     

Gerçek 
Arkadaşlık 

Toplam 5725,72 382       
Gruplar Arası 53,63 4 13,41 1,15 - 
Grup içi 4396,79 378 11,63     

Güzellik/Estetik 

Toplam 4450,42 382       
Gruplar Arası 49,49 4 12,37 0,79 - 
Grup içi 5857,00 376 15,58     

Heyecanlı Bir 
Yaşam 

Toplam 5906,49 380       
Gruplar Arası 7,72 4 1,93 0,14 - 
Grup içi 5109,68 382 13,38     

İç Huzur 

Toplam 5117,40 386       
Gruplar Arası 88,07 4 22,02 1,49 - 
Grup içi 5628,73 382 14,74     

Kendine Saygı 

Toplam 5716,80 386       
Gruplar Arası 167,67 4 41,92 2,55 ,05 
Grup içi 6236,05 379 16,45     

Mutluluk 

Toplam 6403,73 383       
Gruplar Arası 270,44 4 67,61 4,08 ,05 
Grup içi 6278,89 379 16,57     

Olgun Sevgi 

Toplam 6549,33 383       
Gruplar Arası 147,40 4 36,845 1,94 - 
Grup içi 7197,09 379 18,99     

Özgürlük 

Toplam 7344,49 383       
Rahat Bir Yaşam Gruplar Arası 210,57 4 52,64 3,06 ,05 
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Grup içi 6521,05 379 17,21     
Toplam 6731,62 383       
Gruplar Arası 79,37 4 19,84 1,38 - 
Grup içi 5444,36 379 14,37     

Sosyal Saygınlık 

Toplam 5523,73 383       
Gruplar Arası 72,95 4 18,24 0,71 - 
Grup içi 9700,88 379 25,59     

Ulusal Güvenlik 

Toplam 9773,83 383       
Gruplar Arası 441,04 4 110,26 7,33 ,05 
Grup içi 5688,63 378 15,05     

Zevk 

Toplam 6129,67 382       
 
 

Anneleri farklı eğitim düzeyine sahip üniversite öğrencilerinin araçsal değerler tercih 

sırası ortalamaları  Ek-II’de verilmiştir. 

 

Anneleri hiç okula gitmemiş öğrencilerin tercih sıralamalarının başında sırasıyla, 

dürüstlük, bağımsızlık, geniş görüşlülük, sorumluluk sahibi olma ve cesaret eğerleri 

gelmektedir. Az önemli buldukları değerleri ise sırasıyla, entelektüellik, muktedirlik, hayal 

gücü, itaat ve hırslılık olmuştur.  

 

İlkokul mezunu anneleri olan öğrencilerin tercih sıralamalarının başında, sırasıyla, 

dürüstlük, bağımsızlık, sorumluluk sahibi olma, geniş görüşlülük ve cesaret varken az önemli 

görerek son sıralarda verdikleri değerler sırasıyla, terbiyelilik temizlik, hayal gücü, hırslılık ve 

itaatkarlıktır.  

 

Ortaokul düzeyinde eğitim görmüş annesi olan öğrencilerin araçsal değer tercih 

sıralamalarına bakıldığında; dürüstlük, bağımsızlık, mantıklılık, sorumluluk sahibi olma ve 

geniş görüşlülük önemli değerleri; kendini denetleyicilik, hayal gücü, temizlik, hırslılık ve 

itaatkarlık en alt sıralarda yer  verdikleri değerler olmuştur.  
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Anneleri lise mezunu  öğrencilerin  tercihlerinin ilk sıralarında yer verdikleri değerler: 

dürüstlük, bağımsızlık, sorumluluk sahibi olma, mantıklılık ve geniş görüşlülüktür. 

 

En az önemli gördükleri değerler, entellektüellik, muktedirlik, hayal gücü, hırslılık ve 

itaatkarlık şeklinde alt sıralarda karşımıza çıkmaktadır. 

 

Anneleri üniversite ve üstü eğitim görmüş  olanların araçsal değer tercih 

sıralamalarına bakıldığında sırasıyla, bağımsızlık, dürüstlük, sorumluluk sahibi olma, geniş 

görüşlülük ve güler yüzlülük değerleri ilk başlarda verilen ve en  önemli görülen değerler 

olmuştur. Sırasıyla muktedirlik temizlik bağışlayıcılık, hırslılık ve itaatkarlık ise en az önemli 

görülen  araçsal değerlerdir. 

 

Öğrencilerin, annenin eğitim durumuna göre araçsal değerler tercih sırası 

ortalamalarına uygulanan varyans analizi sonuçları Çizelge 21.’de sunulmuştur. Annenin 

eğitim durumuna göre sade bağışlayıcılık ve itaatkarlık değerlerinin tercih sırası ortalamaları 

.05 düzeyinde farklılaşmıştır. Bağışlayıcılık değeri, hiç okula gitmemiş annelere  sahip 

öğrenci grubunda 8., ilkokul mezunu anneleri olanlar grubunda 10., ortaokul ve lise mezunu 

anneleri olanlarda 9, anneleri üniversite ve üstü öğrenime sahip öğrencilerde ise 16. sırada 

karşımıza çıkmaktadır. 

           

            İtaatkarlık değeri ise sadece, hiç okula gitmemiş annelere sahip öğrencilerde 17., diğer 

öğenim düzeylerinde ise 18. değer olarak sıralanmıştır.  
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ÇİZELGE  21. Annenin Eğitim Durumuna Göre Araçsal Değerler Tercih Sıra 

Ortalamalarına Uygulanan Varyans Analizi Sonuçları 

 

 KAYNAK          KT sd KO F p. 
Gruplar Arası 92,61 4 23,15 ,86 - 
Grup içi 10136,13 379 26,74     

Bağımsızlık 

Toplam 10228,74 383       
Gruplar Arası 226,73 4 56,68 2,79 ,05 
Grup içi 7739,68 382 20,26     

Bağışlayıcılık 

Toplam 7966,41 386       
Gruplar Arası 58,96 4 14,74 ,67 - 
Grup içi 8345,52 381 21,90     

Cesaret 

Toplam 8404,48 385       
Gruplar Arası 80,91 4 20,23 1,38 - 
Grup içi 5582,94 382 14,62     

Dürüstlük 

Toplam 5663,85 386       
Gruplar Arası 73,55 4 18,39 ,31 - 
Grup içi 22279,69 379 58,79     

Entelektüellik 

Toplam 22353,24 383       
Gruplar Arası 24,93 4 6,23 ,29 - 
Grup içi 8087,85 377 21,45     

Geniş Görüşlülük 

Toplam 8112,78 381       
Gruplar Arası 53,91 4 13,48 ,63 - 
Grup içi 8227,16 382 21,54     

Güleryüzlülük 

Toplam 8281,08 386       
Gruplar Arası 95,53 4 23,88 1,01 - 
Grup içi 8900,14 378 23,55     

Hayalgücü 

Toplam 8995,67 382       
Gruplar Arası 88,59 4 22,15 1,10 - 
Grup içi 7626,39 379 20,12     

Hırslılık 

Toplam 7714,99 383       
Gruplar Arası 252,92 4 63,23 4,14 ,05 
Grup içi 5764,83 377 15,29     

İtaatkarlık 

Toplam 6017,75 381       
Gruplar Arası 54,31 4 13,58 ,64 - 
Grup içi 8126,36 381 21,33     

Kendini 
Denetleyicilik 

Toplam 8180,67 385       
Gruplar Arası 92,47 4 23,12 1,39 - 
Grup içi 6343,47 381 16,65     

Mantıklılık 

Toplam 6435,94 385       
Gruplar Arası 115,05 4 28,76 1,79 - 
Grup içi 6113,44 381 16,05     

Muktedirlik 

Toplam 6228,49 385       
Gruplar Arası 159,78 4 39,95 2,13 - 
Grup içi 7107,67 380 18,70     

Sevecenlik 

Toplam 7267,44 384       
Gruplar Arası 71,22 4 17,80 ,89 - Sorumluluk Sahibi 

Olma Grup içi 7543,88 378 19,96     
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Toplam 7615,09 382       
Gruplar Arası 53,82 4 13,46 ,62 - 
Grup içi 8245,46 381 21,64     

Temizlik 

Toplam 8299,28 385       
Gruplar Arası 51,61 4 12,90 ,31 - 
Grup içi 15863,56 381 41,64     

Terbiyelilik 

Toplam 15915,17 385       
Gruplar Arası 23,95 4 5,99 ,31 - 
Grup içi 7129,21 380 18,76     

Yardım Severlik 

Toplam 7153,16 384       
 
 

Babaları farklı eğitim düzeyine sahip olan üniversite öğrencilerinin ereksel değer 

tercih sırası ortalamaları Ek-III’de verilmiştir. Babaları hiç okula gitmemiş, ilkokul mezunu, 

ortaokul mezunu, lise mezunu ve üniversite ve üstü öğrenime sahip olan öğrencilerin ereksel 

değerler tercih ortalamaları incelendiğinde;  

 

İlk sıralarda barış içinde bir dünya, aile güvenliği, özgürlük, erdemlilik ve iç huzur; 

son sıralarda  ise, sırasıyla sosyal saygı, rahat bir yaşam, heyecanlı bir yaşam, güzellik/estetik 

ve son olarak da zevk yer almaktadır.  

 

İlkokul mezunu babaları olan öğrencilerin, ilk sıralarda belirttikleri değerler, iç huzur, 

ahiret mutluluğu, aile güvenliği, barış içinde bir dünya ve erdemlilikken; son sıralara 

yerleştirdikleri değerler sırasıyla, rahat bir yaşam, sosyal saygınlık, heyecanlı bir yaşam, 

güzellik/estetik ve zevktir.  

 

Ortaokul mezunu babaları olan grubun tercih sıralamalarında sırasıyla iç huzur, 

erdemlilik, aile güvenliği, barış içinde bir dünya ve ahiret mutluluğu en başta; rahat bir yaşam, 

sosyal saygınlık, heyecanlı bir yaşam, güzellik/estetik ve zevk ise en sonlarda yer almaktadır.  
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Lise mezunu babaları olan öğrencilerin, en çok  önem verdikleri değerler sırasıyla, iç 

huzur, aile güvenliği, barış içinde bir dünya, özgürlük ve  kendine saygı iken; üniversite ve 

üstü  düzeyde öğrenim görmüş babaları olan öğrencilerin en çok   önem verdikleri değerler 

sırasıyla aile güvenliği, iç huzur, özgürlük, kendine saygı ve erdemliliktir.  

 

En az önem verilen değerlerse lise mezunu babaları olan  grupta sırasıyla, rahat bir 

yaşam, sosyal saygınlık, zevk, heyecanlı bir yaşam ve güzellik/estetik; babaları üniversite ve 

üstü mezunu olan grupta, ulusal güvenlik, sosyal saygınlık, heyecanlı bir yaşam, zevk ve 

güzellik estetiktir.  

 

 

Babanın eğitim durumuna göre, öğrencilerin ereksel değeler tercih sıra ortalamalarına 

uygulanan varyans analiz sonuçları Çizelge 22.’te verilmiştir.  

 

Çizelge 22.’ye göre sadece ahiret mutluluğu ve zevk ereksel değerlerinin tercih sırası  

ortalamaların arasında  anlamlı bir fark vardır.  

 

Ahiret mutluluğu değeri, hiç okula gitmemiş babalara sahip grupta 7., ilkokul mezunu 

babalar grubunda 2., ortaokul mezunu babalar grubunda 5., lise, üniversite ve üstü öğrenim 

düzeyinde babalar grubunda 10. sıraya yerleştirilmiştir.  

 

Zevk değeri ise bütün baba eğitim düzeyi gruplarında en az önem verilen değerler 

arasında yer almıştır.  
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ÇİZELGE 22. Babanın Eğitim Durumuna Göre Ereksel Değerler Tercih Sıra 
Ortalamalarına Uygulanan Varyans Analizi Sonuçları 
 
 

 KAYNAK   KT sd KO F P. 
Ahiret Mutluluğu Gruplar Arası 867,21 4 216,80 4,29 ,05 
  Gruplar İçi 19170,47 379 50,58     
  Toplam 20037,69 383       
Aile Güvenliği Gruplar Arası 52,37 4 13,09 ,75 - 
  Gruplar İçi 6611,37 380 17,39     
  Toplam 6663,74 384       
Barış İçinde Bir 
Dünya 

Gruplar Arası 
214,77 4 53,69 2,09 - 

  Gruplar İçi 9772,34 380 25,72     
  Toplam 9987,11 384       
Başarı Duygusu Gruplar Arası 5,25 4 1,31 ,05 - 
  Gruplar İçi 9146,72 378 24,19     
  Toplam 9151,97 382       
Eşitlik Gruplar Arası 70,91 4 17,73 ,96 - 
  Gruplar İçi 7006,47 380 18,44     
  Toplam 7077,38 384       
Erdemlilik Gruplar Arası 61,79 4 15,45 ,89 - 
  Gruplar İçi 6582,16 382 17,23     
  Toplam 6643,96 386       
Gerçek 
Arkadaşlık 

Gruplar Arası 
10,59 4 2,65 ,18 - 

  Gruplar İçi 5715,12 378 15,12     
  Toplam 5725,72 382       
Güzellik/Estetik Gruplar Arası 38,59 4 9,65 ,83 - 
  Gruplar İçi 4411,82 378 11,67     
  Toplam 4450,42 382       
Heyecanlı Bir 
Yaşam 

Gruplar Arası 
44,92 4 11,23 ,72 - 

  Gruplar İçi 5861,57 376 15,59     
  Toplam 5906,49 380       
İç Huzur Gruplar Arası 33,53 4 8,38 ,63 - 
  Gruplar İçi 5083,87 382 13,31     
  Toplam 5117,40 386       
Kendine Saygı Gruplar Arası 108,62 4 27,15 1,85 - 
  Gruplar İçi 5608,18 382 14,68     
  Toplam 5716,79 386       
Mutluluk Gruplar Arası 42,57 4 10,64 ,63 - 
  Gruplar İçi 6361,16 379 16,78     
  Toplam 6403,73 383       
Olgun Sevgi Gruplar Arası 11,03 4 2,76 ,16 - 
  Gruplar İçi 6538,30 379 17,25     
  Toplam 6549,33 383       
Özgürlük Gruplar Arası 161,63 4 40,41 2,13 - 
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  Gruplar İçi 7182,87 379 18,95     
  Toplam 7344,49 383       
Rahat Bir Yaşam Gruplar Arası 70,65 4 17,66 1,01 - 
  Gruplar İçi 6660,97 379 17,58     
  Toplam 6731,62 383       
Sosyal Saygınlık Gruplar Arası 46,69 4 11,67 ,80 - 
  Gruplar İçi 5477,04 379 14,45     
  Toplam 5523,73 383       
Ulusal Güvenlik Gruplar Arası 92,00 4 23,00 ,90 - 
  Gruplar İçi 9681,83 379 25,55     
  Toplam 9773,83 383       
Zevk Gruplar Arası 160,18 4 40,04 2,54 ,05 
  Gruplar İçi 5969,49 378 15,79     
  Toplam 6129,67 382       

 

Genel olarak öğrencilerin babanın eğitim durumuna göre araçsal değer tercih sırası 

ortalamaları Ek- IV’ de verilmiştir.   

Genel olarak babanın eğitim düzeyinin, öğrencilerin tercih sırası ortalamalarında 

önemli bir farklılığa yol açmadığı söylenebilir.  

 
TABLO-23: Babanın Eğitim Durumuna Göre Araçsal Değerler Tercih Sıra 
Ortalamalarına Uygulanan Varyans Analizi Sonuçları 
 
 

 KAYNAK   KT sd KO F P. 
Bağımsızlık Gruplar Arası 56,95 4 14,24 ,53 - 
  Gruplar İçi 10171,79 379 26,84     
  Toplam 10228,74 383       
Bağışlayıcılık Gruplar Arası 34,30 4 8,58 ,41 - 
  Gruplar İçi 7932,11 382 20,77     
  Toplam 7966,41 386       
Cesaret Gruplar Arası 98,25 4 24,56 1,13 - 
  Gruplar İçi 8306,23 381 21,80     
  Toplam 8404,48 385       
Dürüstlük Gruplar Arası 97,73 4 24,43 1,68 - 
  Gruplar İçi 5566,12 382 14,57     
  Toplam 5663,85 386       
Entelektüellik Gruplar Arası 86,21 4 21,55 ,37 - 
  Gruplar İçi 22267,03 379 58,75     
  Toplam 22353,24 383       
Geniş Görüşlülük Gruplar Arası 105,49 4 26,37 1,24 - 
  Gruplar İçi 8007,28 377 21,24     
  Toplam 8112,78 381       
Güleryüzlülük Gruplar Arası 130,98 4 32,74 1,54 - 
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  Gruplar İçi 8150,10 382 21,34     
  Toplam 8281,08 386       
Hayalgücü Gruplar Arası 58,09 4 14,53 ,61 - 
  Gruplar İçi 8937,57 378 23,64     
  Toplam 8995,67 382       
Hırslılık Gruplar Arası 36,97 4 9,24 ,46 - 
  Gruplar İçi 7678,02 379 20,26     
  Toplam 7714,99 383       
İtaatkarlık Gruplar Arası 242,06 4 60,52 3,95 ,05 
  Gruplar İçi 5775,69 377 15,32     
  Toplam 6017,75 381       
Kendini 
Denetleyicilik 

Gruplar Arası 
55,61 4 13,90 ,65 - 

  Gruplar İçi 8125,06 381 21,33     
  Toplam 8180,67 385       
Mantıklılık Gruplar Arası 98,59 4 24,65 1,48 - 
  Gruplar İçi 6337,34 381 16,63     
  Toplam 6435,94 385       
Muktedirlik Gruplar Arası 2,43 4 ,61 ,04 - 
  Gruplar İçi 6226,07 381 16,34     
  Toplam 6228,49 385       
Sevecenlik Gruplar Arası 37,35 4 9,34 ,49 - 
  Gruplar İçi 7230,09 380 19,03     
  Toplam 7267,44 384       
Sorumluluk Sahibi 
Olma 

Gruplar Arası 
10,55 4 2,64 ,13 - 

  Gruplar İçi 7604,55 378 20,12     
  Toplam 7615,09 382       
Temizlik Gruplar Arası 35,75 4 8,94 ,41 - 
  Gruplar İçi 8263,53 381 21,69     
  Toplam 8299,28 385       
Terbiyelilik Gruplar Arası 68,79 4 17,19 ,41 - 
  Gruplar İçi 15846,38 381 41,59     
  Toplam 15915,17 385       
Yardım Severlik Gruplar Arası 40,77 4 10,19 ,55 - 
  Gruplar İçi 7112,39 380 18,72     
  Toplam 7153,16 384       

 

Son olarak, öğrencilerin yaşları ile ereksel (bkz. Ek-V) ve araçsal (bkz. Ek-VI) değer 

tercihleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Öğrencilerin yaşları ile ahiret mutluluğu, başarı 

duygusu (0.01) ve güzellik estetik (0.05) ereksel değerleri arasında anlamlı ilişkiler 

bulunmuştur. Yaş arttıkça ahiret mutluluğuna verilen değerde azalma eğilimi gözlenmektedir. 

Yaş arttıkça başarı duygusu ve güzellik/estetik değerlerine verilen değerin de artması söz 

konusudur. 
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Araçsal değerlerde ise bağışlayıcılık, entelektüellik kendini denetleyicilik değerleri ile 

yaş arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 

 

Buna göre yaş arttıkça, kendini denetleyicilik değerine atfedilen önem artarken; 

bağışlayıcılık ve entelektüellik değerlerine verilen önem azalmaktadır. 
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                                                  BÖLÜM 4 

 

 

                                            TARTIŞMA 

 

          Bu bölümde, araştırmadan elde edilen bulgular, konuya ilişkin literatürdeki  

kuramsal bilgiler ışığında yorumlanmaya çalışılmıştır. İlk olarak öğrencilerin ereksel ve 

araçsal değer tercih sıralamaları belirlenmiştir. Daha sonra da okunulan fakülte, cinsiyet, yaş 

ve ana-babanın eğitim düzeyi ile değer tercih sıralamaları arasındaki ilişkilere bakılmıştır. 

 

           Araştırmada ilk olarak, öğrencilerin ereksel ve araçsal değer tercih sırası ortalamaları 

belirlenmiştir. Verilere göre, öğrencilerin ereksel değerlerde, en çok önem verdikleri, 

öncelikli değerleri sırasıyla iç huzur,aile güvenliği, erdemlilik, barış içinde bir dünya ve 

özgürlük değerleridir. Daha en az önemli olarak değerlendirdikleri, değerlerse sırasıyla; rahat 

bir yaşam, sosyal saygınlık, heyecanlı bir yaşam, güzellik\estetik ve zevkdir. 

 

          Araçsal değerler tercih sırası ortalamalarına bakıldığında, önemli görülen,  değerler 

sırasıyla; dürüstlük, bağımsızlık, sorumluluk sahibi olma, geniş görüşlülük ve mantıklılık 

araçsal değerleridir. Daha az önemli görülerek sıralamada en alt basamaklarda gösterilen 

araçsal değerler ise sırasıyla, terbiyelilik, temizlik, hayalgücü, hırslılık ve son olarak da 

itaatkarlıktır. 

 

          Başaran’ın (1986) çalışmasında elde ettiği bulgulara göre de üniversite öğrencilerinin 

en çok önem verdikleri ereksel değerler; özgürlük, barış içinde bir dünya, eşitlik, kendine 

saygı ve iç huzur ereksel değerleridir. En az önem verdikleri  ereksel değerlerse heyecanlı bir 
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yaşam, zevk, ahiret selameti, ğüzellik\estetik ve ulusal güvenlik olmuştur. Araçsal değerler 

öncelik sıralamasında da en çok önem verilen araçsal değerler olarak bağımsızlık,dürüstlük, 

geniş görüşlülük, mantıklılık ve sorumluluk sahibi olma değerleri  ortaya çıkmaktadır. 

  

          En az önem verilen araçsal değerlerse, itaatkarlık, hırslılık, temizlik, terbiyelilik ve 

hayal gücü değerleridir. 

 

          Taşdelen’in (1998) çalışmasında da benzer olarak, öncelikli ereksel değerler özgürlük, 

kendine saygı, barış içinde bir dünya, gerçek dostluk ve iç huzur şeklindedir. En alt 

sıralardaki ereksel değerler ise, heyecanlı bir yaşam, ulusal güvenlik, sosyal saygınlık, zevk 

ve ahiret mutluluğu değerleridir. Dürüstlük, bağımsızlık, cesaretlilik, geniş görüşlülük ve 

mantıklılık öncelikli araçsal değerler olarak belirtilirken; mutluluk, muktedirlik, temizlik, 

terbiyelilik ve itaatkarlık az önemli bulunan değerler olmuştur. 

 

          Bu çalışmada, öğrencilerin ereksel değer sıralamalarında öncelikli olarak gözlenen, 

öğrencilerce daha önemli bulunan iç huzur, barış içinde bir dünya ve özgürlük değerleri 

Taşdelen’in sonuçlarının ortalama puanları ile benzerdir. İç huzur değerinin ortalama olarak 

bu çalışmada birinci sıraya yerleşmiş olması dikkat çekicidir. Üniversite öğrencisinin, 

yaşamsal bir amaç olarak iç huzuru önemli görmesi, buna yüksek değer atfetmesi ve ilk 

sırada yer vermesi anlamlıdır. Kendini tanıma, hayata uyum sağlama ve kendi ayakları 

üzerinde durma gibi kritik rolleri olan üniversite öğrencisi hala iç huzura, ruhi dinginliğe, 

bütünlüğe önem vermektedir. 

 

          Daha az önem atfedilerek tercih sıralamasında en  alt sıralarda değerlendirilen ereksel 

değerlerden, heyecanlı bir yaşam, zevk, güzellik\estetik ve sosyal saygınlık değerleri, 
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Başaran (1986) ve Taşdelen’in (1998) verileriyle tutarlıdır. Bu çalışmada, zevk en alt sıradaki 

değer olarak gözlenmiş, buna uygun olarak yine rahat bir yaşam ve heyecanlı bir yaşam da en  

az önemli değerler olarak sıralanmıştır. 

 

         Araçsal değer tercih sıralamasında en çok önem verilen, dürüstlük, bağımsızlık, 

sorumluluk sahibi olma, mantıklılık ve geniş görüşlülük değerleri önceki çalışmaların 

verileriyle benzer ve kendi içlerinde de tutarlı bir tercih sıralaması olarak  görülmektedir. 

Öğrenciler dürüstlüğü tercih sıralarında ilk basamağa yerleştirmiştir. Dürüstlüğün üniversite 

öğrencilerince  ilk sıralarda değerlendirilmesi anlamlıdır. Geçmişte de olduğu gibi (Başaran, 

1986; Taşdelen, 1998 ), bireysel ve toplumsal gelişim, huzur ve istikrar için anlamlı olan bu 

değerlerin şimdi de öğrencilerce önemli sayılması dikkat çekicidir. Üniversite gibi, kişisel ve 

toplumsal olarak önemli bir dönemeçte olan bireyin, böylesi değerlerle hareket etmesi, 

bireysel ve toplumsal anlamda önemli olsa gerektir. Daha az önemli olduğu düşünülen 

araçsal değerler sıralamasında da diğer çalışmalarla benzeşmeler sözkonusudur. Üniversite 

öğrencileri hala başta itaatkarlık olmak üzere hayal gücü, hırslılık, terbiyelilik, temizlik  

değerlerine az önem vermektedirler. 

 

           Öğrencilerin, ereksel ve araçsal değerler tercih sırası ortalamalarının, daha önceki 

çalışma verileriyle tutarlı olması ilgi çekicidir. Genel olarak üniversite öğrencileri, anlamlı ve 

kendi içlerinde tutarlı olduğu düşünülen ve önceki araştırma sonuçlarıyla benzeşen tercih 

sıralamaları yapmışlardır. 

 

          Belirtildiği gibi Ankara Üniversitesi’ne bağlı Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ile 

İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden veriler alınmıştır ve bu iki farklı fakültede okuyan 

öğrencilerin ereksel ve araçsal değer tercih sıralamalarına bakılmıştır. 
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           İlahiyat Fakültesi’nin ereksel değerler sırası ortalamalarına bakıldığnda, ilk sırada 

ahiret mutluluğu olmakla birlikte, takip eden değerlerin, iç huzur, erdemlilik, barış içinde bir 

dünya ve aile güvenliği   değerleri olduğu gözlenmiştir. Genelde üniversite öğrencilerinin 

ereksel değer önceliklerinde yeralan özgürlük değerinin yerini ahiret mutluluğunun aldığı ve 

ilk sırada verildiği gözlenmiştir. Bu veriler Başaran’ın (1993) verileriyle örtüşmektedir.  

Başaran’ın (1993) çalışmasında da, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin ahiret mutluluğu, iç 

huzur, erdemlilik ve aile güvenliği  ereksel değerlerini ilk sıralara yerleştirdikleri 

görülmüştür.  

              Yine İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin ereksel değerler tercih sıra ortalamalarından az 

önem verdikleri ereksel değerlere baktığımızda; rahat bir yaşam, sosyal saygınlık, heyecanlı 

bir yaşam, güzellik\estetik ve zevk değerlerini görmekteyiz. Böylesi bir sıralama,  genel  

üniversite öğrencilerinin ereksel değerler sıralamasıyla aynı olup, Başaran’ın (1993) 

çalışmasının sonuçlarıyla da örtüşmektedir. Özellikle zevk değeri hala son sırada yer 

almaktadır. Önemli görülen ereksel değerler ile daha az önem verilen ereksel değerler 

arasında bir tutarlılığın olduğu düşünülmektedir. Ahiret mutluluğu, erdemlilik, aile güvenliği, 

iç huzur gibi değerleri ilk sıralara yerleştiren öğrencilerin son sıralarda rahat bir yaşam, zevk, 

heyecanlı bir yaşam vb. değerleri vermeleri şaşırtıcı olmasa gerektir. Başaran’ın (1993) da 

belirttiği gibi, öğrencilerin çoğunluğunun imam hatip lisesi mezunu olmaları ve öğrenim 

gördükleri fakültenin eğitim tarzı böylesi sonuçları anlamlandırmaktadır. 

      

          İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin, araçsal değerler tercih sırası ortalamalarına 

bakıldığında ise, dürüstlük, bağımsızlık, sorumluluk sahibi olma ve geniş görüşlülük çok 

önem verilen  araçsal değerlerdir. Başaran’ın (1993) bulgularına bakıldığında da, öncelikli 

araçsal değerlerin, İlahiyat öğrencileri için, geniş görüşlülük, dürüstlük, bağımsızlık, 
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cesaretlilik ve sorumluluk sahibi olma  değerleri olduğu görülmektedir. Verilerin öğrencilerin 

genel araçsal değer tercih ortalamalarıyla örtüşmekle beraber öncelikli ereksel değer tercih 

ortalamalarıyla da tutarlı olduğu düşünülmektedir. 

 

         Daha az önem atfedilen araçsal değerler ise, son sıra ortalamalarına sahip olan, 

temizlik, entellektüellik, hayal gücü, hırslılık ve itaatkarlıktır. Temizlik  dışında diğer bütün 

değerlere Başaran’ın (1993) bulgularında da rastlanmaktadır. Entellektüellik dışında diğer 

tercihler genel üniversite sıra ortalamalarına uygundur. Entellektüellik değerinin daha az 

önemli olarak değerlendirilmesi ilgi çeken, değişik açılardan incelenebilecek bir noktadır.  

 

           Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrencilerinin ereksel değer tercih ortalamalarına 

bakıldığında ilk sırayı en düşük ortalama ile aile güvenliği değerinin aldığı görülmektedir. 

Onu iç huzur, özgürlük, mutluluk ve kendine saygı değerleri izlemektedir. Dil ve Tarih-

Coğrafya (DTCF) öğrencileri, ahiret mutluluğu değerini öncelik sıralamasına sokmayarak, 

ayrıca da özgürlük,mutluluk ve kendine saygı değerlerini önemli bularak tercihlerinde 

İlahiyat öğrencilerinden  farklılaşmışlardır. Az önemli buldukları, alt düzeyde sıralamaya 

dahil ettikleri, ereksel değerler ise sırasıyla ulusal güvenlik, ahiret mutluluğu, zevk, heyecanlı 

bir yaşam ve güzellik\estetik olmuştur. Başaran’ın (1993) çalışmasıyla, aile güvenliği 

değerinin birinci sırada yer almasının dışında, diğer değerlerin tercih sırası ortalamaları 

benzeşmektedir. Başaran’ın (1993) çalışmasında   aile güvenliği son sıralarda yer alırken bu 

çalışmada, genel üniversite öğrencilerinin ereksel değer sırası ortalamalarıyla tutarlı olarak, 

aile güvenliği DTCF öğrencileri tarafından çok önemli olarak değerlendirilip ilk sıraya 

konmuştur. 
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            DTCF öğrencilerinin araçsal değerler tercih sırası ortalamalarına bakıldığında, 

İlahiyat Fakültesi öğrencileri ile öncelikli değerler açısından aynı ortalamalara sahip oldukları 

görülmüştür. Daha az önem atfettikleri, alt düzeyde ortalamaya sahip değerlerde de hemen 

hemen benzeşmekte olup, İlahiyat Fakültesi’nde gözlenen entellektüelliğin yerini DTCF’de 

temizliğin alması dikkat çekicidir. 

 

          İki fakülte arasında öncelikli ereksel değer tercih farklılığı, eğitim ile açıklanabilir 

iken, araçsal değerlerin bu kadar benzeşmesi ilgi çekmektedir. Değer tercih sırası 

ortalamalarına uygulanan istatistiksel analizler, iki fakültenin ereksel değerler tercih 

ortalamalarında mutluluk, olgun sevgi, özgürlük, rahat bir yaşam, sosyal saygınlık, ulusal 

güvenlik ve zevk ereksel değerlerine ait oranları arasında anlamlı farklılıkların olduğunu  

göstermiştir.  Mutluluk, olgun sevgi, özgürlük, rahat bir yaşam, sosyal saygınlık, ulusal 

güvenlik ve zevk Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrencilerince anlamlı biçimde daha çok 

önem atfedilen değerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tercih ortalamaları farklı olmasına 

karşın ahiret mutluluğu değerinin anlamlı çıkmaması dikkat çekicidir.  

 

           Araçsal değerlere uygulanan analiz sonuçlarına bakıldığında ise, sadece hayal gücü, 

itaatkarlık, temizlik ve terbiyelilik anlamlı olarak farklılaşan değerlerdir. İtaatkarlık, temizlik 

ve terbiyelilik İlahiyat Fakültesi öğrencilerince anlamlı olarak daha önemli görülen değerler 

olmuştur. Sözkonusu farklılıklar alınan eğitimle, kültürel ortamla açıklanabilir. Araçsal ve 

ereksel değerlerde gözlenen anlamlı farklılaşmalar ve bunların fakültelere göre önem sırası 

ortalamaları eğitim ve kültürel ortamların farklılığından kaynaklanır  görünmektedir. 

     

        Cinsiyete göre ereksel değerler tercih sırası puan ortalamalarına bakıldığında; kızların 

öncelikli tercih ettikleri, önemli buldukları ereksel değerler sırasıyla iç huzur, aile güvenliği, 
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özgürlük, kendine saygı ve erdemlilik değerleridir. Erkeklerin öncelikli ereksel değer 

tercihleri ise iç huzur, ahiret mutluluğu,erdemlilik, aile güvenliği ve barış içinde bir dünya 

değerleri olmuştur. Ahiret mutluluğu değeri erkekler tarafından önemli görülürken kızların 

bu değeri ilk sıralamalara almamaları dikkat çekicidir. Kızlar değer tercih sıralamalarında, 

özgürlük ve kendine saygı gibi bireysel değerlere önem atfederek de erkeklerden 

farklılaşmışlardır. 

 

           Kız ve erkeklerin ereksel tercih sıralamalarında en alta yerleştirdikleri değerlere 

bakıldığında ise, rahat bir yaşam, sosyal saygınlık, güzellik\estetik, heyecanlı bir yaşam ve 

zevk değerlerinin her iki cinsiyette de en az önemli görülen değerler oldukları 

gözlenmektedir. 

 

           Genel olarak öğrencilerin cinsiyete göre ereksel değer tercih sırası ortalamalarına 

uygulanan çözümlemeler,  ahiret mutluluğu, aile güvenliği, erdemlilik,güzellik\estetik, 

kendine saygı ve özgürlük değerleri tercih sırası ortalamalarında anlamlı farklılaşmaların 

olduğunu göstermiştir. Erkekler, ahiret mutluluğu, erdemlilik, güzellik|estetik değerlerini 

kızlara göre daha önemli bulmuşlardır. Kızlar ise aile güvenliği ve özgürlük değerlerini 

önemli bularak tercih sıralamalarında erkeklere göre daha üst sıralara yerleştirmişlerdir. 

 

         Cinsiyete göre değer tercih sırası ortalamaları büyük oranda Taşdelen’in (1998) 

çalışmasına benzer niteliktedir.  

  

           Kız ve erkeklerin araçsal değer tercih sırası ortalamalarına bakıldığında kızların en 

önemli gördükleri araçsal değerler şunlardır; dürüstlük, bağışlayıcılık, sorumluluk sahibi 

olma, geniş görüşlülük ve mantıklılık. Erkekler, değer tercihlerinde yalnızca kızlarda önemli 
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olan sorumluluk sahibi olma değeri yerine cesaretlilik araçsal değerini koyarak 

farklılaşmışlardır. Kız ve erkeklerin önemli gördükleri araçsal değerlerin tercih 

ortalamalarının benzeşmesi ilgi çekicidir. Sorumluluk sahibi olma değerini kızların 

erkeklerden,  cesaretlilik değerini ise erkeklerin kızlardan daha üst sıralarda 

değerlendirmelerinin toplumsal cinsiyet rollerini destekler nitelikte olduğu söylenebilir. 

 

           Kız ve erkeklerin, en az önem verdikleri,  tercih sıralamalarında en alt sıralara 

yerleştirilen  değerlere baktığımızda kızlarda, sırasıyla, terbiyelilik, temizlik, hayal 

gücü,hırslılık ve itaatkarlık araçsal değerleri görülmektedir.  Temizlik ve itaatkarlık değerleri, 

Taşdelen’in (1998) çalışmasındakine benzemektedir. Başaran’ın (1995) ulaştığı bulgular da  

bu çalışmanın bulgularıyla tutarlı niteliktedir. İtaatkarlık yine en az önem verilen araçsal 

değer olarak gözlenmiştir. Hayal gücü, terbiyelilik, hırslılık ve temizlik diğer en az önem 

verilen araçsal değerlerdir. 

 

          Başaran (1995), yedi değerin cinsiyetler arasında anlamlı farklılaşma gösterdiğinden 

bahsetmiştir. Bu değerler, hırslılık, temizlik, yardımseverlik, özgürlük, sevecenlik ve 

terbiyelilik araçsal değerleridir. Başaran (1995), özgürlük değerinin kızlarda daha yüksek 

değerlendirilmesinin geleneksel kadın rolüyle uyuşmadığından söz etmiştir ve bu farklılığı 

üniversite öğrencisi kızların geleneksel kadın rollerinden sıyrılmalarının bir göstergesi olarak 

değerlendirmiştir. Kız ve erkeklerin araçsal değer tercih sırası ortalamalarına uygulanan 

çözümlemelerde,  Başaran’ın (1995) kendi araştırmasında  anlamlı farklılıklarından söz ettiği, 

hayal gücü, hırslılık, sevecenlik ve temizlik değerlerine ek olarak bu çalışmada 

güleryüzlülük, itaatkarlık, sorumluluk sahibi olma araçsal değerleri de  anlamlı farklılaşmalar 

gösteren değerler olarak karşımıza çıkmıştır.  Özgürlük değeri  cinsiyetler arasında anlamlı 

bir farklılık göstermemiştir. İtaatkarlık, hayal gücü, hırslılık ve temizlik  erkeklerin daha 
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önemli gördükleri değerler olmuştur. Sevecenlik, sorumluluk sahibi olma ve güleryüzlülük 

ise kızların daha çok önem atfettikleri araçsal değerler olmuştur. 

 

            Kız ve erkek öğrencilerin, ereksel ve araçsal değer tercih sıra ortalamalarında 

çoğunlukla benzeşmeler olmakla birlikte farklılıklarda gözlenmiştir. Gözlenen farklılıklar 

toplumsal cinsiyet rolleri ile açıklanabileceği gibi,  özellikle kızların üniversite öğrenimi 

görmelerine, bunun bireysel ve toplumsal getirilerine de bağlanabilir. Kızların özgürlüğü üst 

sıralarda tercih etmeleri, itaatkarlığın anlamlı biçimde erkeklerde daha önemli görülmesi vb. 

noktalar ilgi çekicidir.  

 

               Ayrıca farklı fakültelerde okuyan, kız ve erkek öğrencilerin değer tercih 

sıralamalarının belirlenmesi de faydalı olabilir. Farklı eğitim ve kültürel ortamların, 

cinsiyetler arasında ereksel ve araçsal değer tercih sıra ortalamaları ile ilişkisi de 

incelenebilir.   

 

             Kağıtçıbaşı’na (1998) göre, ikisi aynı şey olmamakla birlikte anne babaların amaç, 

inanç ve değerleri toplumsal değerleri yansıtır. İki değer sistemi arasında, özellikle ana 

babanın eğitim ve sosyal sınıf statüsüne dayanan farklılıklar olabilir. Ayrıca ana-baba 

değerleri, çocuklarının davranışlarına yansıdığından, kültürel değerlere görece çocuk 

üzerinde daha etkilidir. Bu nedenle ana babanın yönelim ve tercihleri , çocuğun gelişim 

ortamının önemli bir bölümünü oluşturur. Ana babanın eğitim düzeyi çocukların değer 

sistemlerinin şekillenmesinde önemli olsa gerektir. Bu doğrultuda, anne –babaların eğitim 

düzeyine göre, üniversite öğrencilerinin ereksel ve araçsal değer tercih sırası ortalamaları 

belirlenmeye çalışılmıştır. Hiç okula gitmemiş olma, ilkokul, ortaokul ve lise mezunu olma 
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ile üniversite ve üstü öğrenim düzeyleri anne-babaların eğitimlerini göstermektedir. 

Öğrencilerin bu düzeylerde ereksel ve araçsal değer tercih sırası ortalamalarına bakılmıştır. 

 

 Üniversite öğrencilerinin ereksel ve araçsal değerler tercih sıralamalarının ana-

babanın eğitim durumuna göre çözümlemeleri yapılmıştır.Öğrencilerin ereksel ve araçsal 

değerler tercih sırası ortalamaları, anne ve babaların eğitim düzeyine göre farklılaşmaktadır. 

Ereksel ve araçsal değerlerin önem dereceleri öğrencilerin anne babalarının eğitim durumuna 

göre değiştiği gözlenmiştir. Ancak yapılan çözümlemeler,  annenin eğitim durumuna göre 

ahiret mutluluğu, barış içinde bir dünya,  erdemlilik, mutluluk, olgun sevgi, rahat bir yaşam 

ve zevk ereksel değerlerinin tercih sırası ortalamalarında .05 düzeyinde anlamlı farklılıkların 

olduğunu ortaya koymuştur. Annesi hiç okula gitmemişler ile ilkokul, ortaokul, lise ve 

üniversite ve üstü öğrenim düzeyine sahip olan öğrencilerin bu değerleri tercih sırası 

ortalamaları birbirlerinden anlamlı olarak farklılaşmaktadır.  

Ahiret mutluğu değeri, hiç okula gitmemiş anne grubunda ilk sırada verilirken, 

ilkokul düzeyinde 2., ortaokul düzeyinde 11. sırada, lise düzeyinde 10 ve üniversite ve 

üstünde ise 17. sırada karşımıza çıkmaktadır.  Başaran (1995), eğitim düzeyi düştükçe 

geleneksel değerlere atıfların arttığından bahsetmiştir. Bu noktada, eğitim düzeyi düşük 

anneye sahip öğrencilerin ahiret mutluluğu değerine daha çok önem vererek tercih 

sıralamalarının birinci basamağında yer vermeleri anlamlıdır. Bu değer, ortalamalara 

uygulanan çözümlemelerde anlamlı farklılık göstermiştir. Eğitim seviyeleri arasında bu 

değerin yerleştirildiği önem sırasında anlamlı farklılıklar vardır. Ebeveynin eğitim düzeyi 

yükseldikçe bu değere verilen önem azalıyor görünmektedir. Öyle ki, üniversite ve üstü 

eğitim düzeyinde en az önem derecesinde yer almaktadır. Bu sonuç, literatürü destekler 

niteliktedir. Düşük eğitim düzeyinin dinsel ve geleneksel değerlere verilen önemi arttıracağı 

düşüncesine uygun bir veri olarak dikkat çekicidir. 
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Barış içinde bir dünya değerine verilen önem sırası ortalaması da annenin eğitim 

durumundan etkilenir görünmektedir .Barış içinde bir dünya ereksel değeri de, hiç okula 

gitmemiş annesi olan öğrencilerin tercih sıralamalarında 2, ilkokul seviyesinde 5, ortaokul ve 

lise seviyesinde 6, üniversite ve üstünde ise 9. sıralardadır. Eğitim düzeyi arttıkça ahiret 

mutluluğu değerine verilen önem azalmaktadır. Özellikle ilkokul ile üniversite ve üstü 

öğrenim düzeyleri arasındaki fark ilgi çekicidir. Üniversite ve üstü eğitim görmenin bireysel 

değerlere verilen önemi arttıracağı düşüncesi akla gelmiştir. Eğitim düzeyi yüksek ana-

babaya sahip öğrencilerin bireysel değerleri daha önemli görmelerinin bu fikri desteklediği 

düşünülmüştür. 

Mutluluk, zevk ve rahat bir yaşam değerlerinde de benzeri bir etkiden söz edilebilir. 

Eğitim düzeyi arttıkça bu değerlere verilen önemin, özellikle üniversite ve üstü öğrenim 

düzeyinde annesi olan öğrencilerde farklılaşması dikkat çekicidir.  

Mutluluk değeri, hiç okula gitmemiş annesi olan öğrencilerce 8., ilkokul mezunu 

olanlarca 9, ortaokul mezunu olanlarda 2, lise ve üniversite ve üstü düzeyde ise 4. sırada  

önemli bir değer olarak sıralanmıştır. 

 Zevk, hiç okula gitmemiş annelere sahip grubun 18, ilkokul mezunu anne grubunda 

18, ortaokul mezunu anne grubunda 17, lise grubunda 16 ve üniversite ve üstü grupta 14. 

sırada verilmiştir. 

 Rahat bir yaşam, hiç okula gitmemiş annelere sahip grupta 15, ilkokul, ortaokul ve 

lise mezunu anneleri olan  gruplarda 14,  üniversite ve üst öğrenim gören annelere sahip 

öğrencilerin tercih sıralamalarının 10. sırasında gözlenmiştir.  

              Olgun sevgi ve erdemlilik değerlerinde ise diğerlerinin tersine, eğitim düzeyinin 

yükselmesiyle değere verilen önemde azalma gözlenmektedir. Olgun sevgi, hiç okula 

gitmemiş anneleri olan grupta 14, anneleri ilkokul mezunu grupta grubunda 13, ortaokul 
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mezunu grupta 10, lise mezunu grupta 12 ve üniversite-üstü grubunda 11. sırada yer 

almaktadır. 

 Erdemlilik değeri ise hiç okula gitmemiş annesi olan öğrenciler grubunda 5., ilkokul 

mezunu anneleri olan grupta 4, anneleri ortaokul mezunu grupta 3, anneleri lise mezunu olan 

grupta 7 ve üniversite ve üstünde eğitim almış grupta 8. sırada gözlenmiştir.  

Böylesi bir farklılaşmada, yüksek düzeyde eğitim görmenin bireysel değerlere  

verilen önemi arttırdığı düşünülmektedir.  

Genel olarak, eğitim düzeyi arttıkça,  rahat bir yaşam, mutluluk, olgun sevgi ve zevk 

değerlerine verilen önemin arttığı gözlenmiştir.  

Annelerin  eğitim düzeylerine göre, üniversite öğrencilerinin araçsal değer tercih 

sırası ortalamalarıüzerinde yapılan çözümlemelerde bağışlayıcılık ve itaatkarlık araçsal 

değerlerinin ortalamalarında anlamlı faklılaşmalar görülmüştür. 

 Bağışlayıcılık değeri, hiç okula gitmemiş annelere sahip öğrenci grubunda 8., ilkokul 

mezunu anneleri olan grupta 10., anneleri ortaokul ve lise mezunu olan gruplarda 9., anneleri 

üniversite ve üstü öğrenime sahip öğrencilerde ise 16. sırada karşımıza çıkmaktadır. Bu 

değerde, üniversite ve üstü öğrenim düzeyinde eğitim almış öğrencilerin bu değeri ortalama 

olarak en düşük önem sırasına koydukları görülmektedir. Bağışlayıcılık değerine en yüksek 

önemi veren grub ise hiç okula gitmemiş annelere sahip olan grubtur.  

Annelerin eğitim düzeylerine göre  anlamlı farklılık gösteren ikinci değer 

itaatkarlıktır. İtaatkarlık değeri  sadece, hiç okula gitmemiş annelere sahip öğrencilerde 17., 

diğer öğenim düzeylerinde ise 18. değer olarak  sıralanmıştır. Bu değer bütün eğitim 

düzeylerinde hemen hemen aynı ortalamaya sahip olmasına rağmen bu grupta anlamlı bir 

farklılaşmanın olması dikkat çekicidir.  
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Babaları farklı eğitim düzeyine sahip olan üniversite öğrencilerinin ereksel ve araçsal 

değer tercih sırası ortalamalarına göz atıldığında ise, annelerin eğitim düzeyleriyle ilişkili 

olarak gözlendiği kadar anlamlı farklılıkların bulunmadığı görülmektedir.  

Çözümleme  sonuçlarına göre, ereksel değerlerde, ahiret mutluluğu ve zevk değerleri 

sıralama ortalamalarında anlamlı farklar vardır. Bu değer hiç okula gitmemiş babaları olan 

grupta 7. , ilkokul mezunu babaları olan  grupta 2., ortaokul mezunu babaları olan  grupta 5., 

babaları lise ve üstü eğitim görmüş olan grupta ise 10. sırada verilmiştir. 

 Babanın eğitim durumuna göre araçsal değeler tercih sırası ortalamalarına uygulanan 

çözümlemeler ise sadece itaatkarlık araçsal değerinin tercih sıra ortalamasında anlamlı 

farklılıkların olduğunu göstermektedir.   

Genel olarak babanın eğitim düzeyinin, öğrencilerin tercih sıra ortalamalarında 

önemli bir farklılığa yol açmadığı söylenebilir. 

 Toplumun çekirdeği aile, ailenin çekirdeği anne düşüncesinden hareket edersek bu 

sonuçlar da göstermektedir ki çocukların değer tercih sıralamarında annelerin etkisi daha 

fazla olmaktadır. Anne eğitimi,  bu anlamda bir kez daha önem kazanmaktadır. 

Dil veTarih-Coğrafya Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin ana-baba eğitim 

durumlarına göre değer hiyerarşilerinin incelenmesi de daha ayrıntılı ve aydınlatıcı bilgiler 

sunması açısından faydalı olabilir.     

 

Son olarak, öğrencilerin yaşları ile ereksel  ve araçsal değer tercihleri arasındaki 

ilişkiler incelenmiştir. Öğrencilerin yaşlarına göre ahiret mutluluğu, başarı duygusu (0.01) ve 

güzellik/ estetik (0.05) ereksel değerlerinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Yaş arttıkça 

ahiret mutluluğuna verilen önem artarken; başarı duygusu ve güzellik/ estetik  değerlerine 

verilen önemin azalma eğiliminde olduğu gözlenmiştir. Yaş arttıkça eğitim düzeyinin de 
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artacağını düşünürsek bu değerlerde tersine bir ilişkinin olması beklenirdi. Örneğin, yaş 

arttıkça ahiret mutluluğuna daha az önem verme yönünde bir eğilim beklenirdi.   

Araçsal değerlerde ise bağışlayıcılık, entelektüellik kendini denetleyicilik 

değerlerinde yaşa göre  anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 

Buna göre yaş  arttıkça, kendini denetleyicilik değerine verilen önem artarken; 

bağışlayıcılık ve entelektüellik değerlerine verilen önemin azaldığı görülmektedir. Kendini 

denetleyicilik değerinin yaşla ilişkisinin beklentilere uygunluğundan söz edilibilir. Öğrenme 

ve olgunlaşma kendini denetlemeyi birey için önemli kılacaktır. Ancak, yine bunlarla ilişkili 

olarak, bağışlayıcılık ve entelektüellik değerlerine verilen önemin  yaş ilerledikçe  azalması 

dikkat çekicidir. Tersine, bu değerlere verilen önemin artması beklenirdi. Bu da, ayrıntılı 

olarak araştırılması gereken bir konudur. 

Üniversite öğrencilerinin değer hiyerarşilerini belirleme konusunda yapılacak ayrıntılı 

çalışmaların faydalı ve yol gösterici olcağı düşünülmektedir. 
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EK.1: Genel Olarak Annenin Eğitim Durumuna Göre Ereksel Değerler Tercih Sırası 

Ortalamaları ve Standart Sapmaları 

DEĞERLER ANNENiN EĞiTiM DURUMU N 
_ 
X SS 

Ahiret Mutluluğu Hiç Okula Gitmemiş 51 4,65 6,42 
  İlkokul 205 6,29 6,82 
  Ortaokul 28 9,64 7,04 
  Lise 73 9,67 7,40 
  Üniversite ve Üstü 27 13,56 6,31 
  Toplam 384 7,47 7,23 
Aile Güvenliği Hiç Okula Gitmemiş 50 5,42 3,81 
  İlkokul 206 6,39 4,14 
  Ortaokul 28 7,29 5,27 
  Lise 74 5,61 3,85 
  Üniversite ve Üstü 27 5,52 4,38 
  Toplam 385 6,12 4,17 
Barış İçinde Bir 
Dünya 

Hiç Okula Gitmemiş 
51 

5,08 3,43 
  İlkokul 205 6,86 5,12 
  Ortaokul 28 7,71 5,43 
  Lise 74 7,84 5,20 
  Üniversite ve Üstü 27 9,67 5,67 
  Toplam 385 7,07 5,10 
Başarı Duygusu Hiç Okula Gitmemiş 51 9,63 3,58 
  İlkokul 204 10,30 5,57 
  Ortaokul 28 9,68 4,41 
  Lise 73 10,22 4,16 
  Üniversite ve Üstü 27 10,56 4,01 
  Toplam 383 10,17 4,89 
Eşitlik Hiç Okula Gitmemiş 51 7,55 3,91 
  İlkokul 206 7,71 4,29 
  Ortaokul 28 8,50 4,36 
  Lise 73 8,44 4,29 
  Üniversite ve Üstü 27 8,44 5,02 
  Toplam 385 7,94 4,29 
Erdemlilik Hiç Okula Gitmemiş 51 7,00 3,56 
  İlkokul 207 6,54 4,06 
  Ortaokul 28 6,54 4,14 
  Lise 74 7,93 4,55 
  Üniversite ve Üstü 27 8,59 4,21 
  Toplam 387 7,01 4,15 
Gerçek Arkadaşlık Hiç Okula Gitmemiş 50 9,10 4,22 
  İlkokul 204 8,43 3,88 
  Ortaokul 28 9,29 4,19 
  Lise 74 8,31 3,44 
  Üniversite ve Üstü 27 7,52 3,88 
  Toplam 383 8,49 3,87 
Güzellik/Estetik Hiç Okula Gitmemiş 51 14,18 3,55 
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  İlkokul 204 14,35 3,46 
  Ortaokul 28 13,04 3,68 
  Lise 73 14,56 3,10 
  Üniversite ve Üstü 27 13,93 3,28 
  Toplam 383 14,24 3,41 
Heyecanlı Bir 
Yaşam 

Hiç Okula Gitmemiş 
51 

13,96 4,14 
  İlkokul 203 13,97 3,89 
  Ortaokul 28 14,79 3,41 
  Lise 73 13,88 3,60 
  Üniversite ve Üstü 26 12,88 5,24 
  Toplam 381 13,94 3,94 
İç Huzur Hiç Okula Gitmemiş 51 5,51 3,25 
  İlkokul 207 5,65 3,50 
  Ortaokul 28 5,36 4,34 
  Lise 74 5,55 3,68 
  Üniversite ve Üstü 27 6,04 4,67 
  Toplam 387 5,62 3,64 
Kendine Saygı Hiç Okula Gitmemiş 51 8,69 3,87 
  İlkokul 207 7,51 3,74 
  Ortaokul 28 6,96 3,60 
  Lise 74 7,46 4,20 
  Üniversite ve Üstü 27 6,89 3,77 
  Toplam 387 7,57 3,85 
Mutluluk Hiç Okula Gitmemiş 50 8,38 4,07 
  İlkokul 205 8,30 4,02 
  Ortaokul 28 6,29 3,65 
  Lise 74 7,39 4,36 
  Üniversite ve Üstü 27 6,81 3,87 
  Toplam 384 7,88 4,09 
Olgun Sevgi Hiç Okula Gitmemiş 50 12,40 3,37 
  İlkokul 205 11,59 4,17 
  Ortaokul 28 9,36 4,31 
  Lise 74 10,32 4,33 
  Üniversite ve Üstü 27 10,44 3,48 
  Toplam 384 11,21 4,14 
Özgürlük Hiç Okula Gitmemiş 50 7,42 4,31 
  İlkokul 205 7,33 4,34 
  Ortaokul 28 8,64 5,14 
  Lise 74 6,82 4,28 
  Üniversite ve Üstü 27 5,56 3,88 
  Toplam 384 7,21 4,38 
Rahat Bir Yaşam Hiç Okula Gitmemiş 50 12,44 3,59 
  İlkokul 206 11,99 4,01 
  Ortaokul 28 11,00 4,47 
  Lise 73 10,89 4,52 
  Üniversite ve Üstü 27 9,70 4,71 
  Toplam 384 11,61 4,19 
Sosyal Saygınlık Hiç Okula Gitmemiş 50 12,16 3,95 
  İlkokul 205 12,19 3,72 
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  Ortaokul 28 10,71 3,95 
  Lise 74 11,47 3,98 
  Üniversite ve Üstü 27 11,41 3,28 
  Toplam 384 11,88 3,80 
Ulusal Güvenlik Hiç Okula Gitmemiş 50 10,70 4,73 
  İlkokul 206 10,43 4,87 
  Ortaokul 28 11,71 5,26 
  Lise 73 10,86 5,48 
  Üniversite ve Üstü 27 11,70 5,67 
  Toplam 384 10,73 5,05 
Zevk Hiç Okula Gitmemiş 50 16,02 2,92 
  İlkokul 205 14,89 3,55 
  Ortaokul 28 13,96 4,27 
  Lise 73 13,56 4,80 
  Üniversite ve Üstü 27 11,63 4,61 
  Toplam 383 14,49 4,01 

 
 
Ek-2: Genel Olarak Annenin Eğitim Durumuna Göre Araçsal Değerler Tercih Sırası 
Ortalamaları ve Standart Sapmaları 
 
 

DEĞERLER 
 ANNENiN EĞiTiM 
DURUMU  N 

_ 
X SS  

Bağımsızlık Hiç Okula Gitmemiş 51 5,57 5,11 
  İlkokul 205 4,95 5,41 
  Ortaokul 27 5,93 5,38 
  Lise 74 5,20 4,94 
  Üniversite ve Üstü 27 3,63 3,52 
  Toplam 384 5,06 5,17 
Bağışlayıcılık Hiç Okula Gitmemiş 51 8,69 4,68 
  İlkokul 207 9,90 4,70 
  Ortaokul 28 9,50 4,37 
  Lise 74 9,05 4,25 
  Üniversite ve Üstü 27 11,93 3,14 
  Toplam 387 9,69 4,54 
Cesaret Hiç Okula Gitmemiş 51 7,94 4,58 
  İlkokul 206 8,00 4,63 
  Ortaokul 28 9,11 5,18 
  Lise 74 8,43 4,72 
  Üniversite ve Üstü 27 9,07 4,57 
  Toplam 386 8,23 4,67 
Dürüstlük Hiç Okula Gitmemiş 51 3,24 3,11 
  İlkokul 207 4,35 3,75 
  Ortaokul 28 3,89 3,86 
  Lise 74 4,16 4,09 
  Üniversite ve Üstü 27 5,19 4,73 
  Toplam 387 4,19 3,83 
Entelektüellik Hiç Okula Gitmemiş 51 11,06 4,93 
  İlkokul 205 9,95 9,42 
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  Ortaokul 28 10,43 5,29 
  Lise 73 10,81 4,53 
  Üniversite ve Üstü 27 10,26 5,26 
  Toplam 384 10,32 7,64 
Geniş Görüşlülük Hiç Okula Gitmemiş 51 7,39 4,81 
  İlkokul 203 7,76 4,69 
  Ortaokul 28 7,04 3,87 
  Lise 73 7,95 4,51 
  Üniversite ve Üstü 27 7,37 4,84 
  Toplam 382 7,67 4,61 
Güleryüzlülük Hiç Okula Gitmemiş 51 8,88 4,70 
  İlkokul 207 9,00 4,61 
  Ortaokul 28 8,43 4,89 
  Lise 74 8,81 4,63 
  Üniversite ve Üstü 27 7,56 4,57 
  Toplam 387 8,80 4,63 
Hayalgücü Hiç Okula Gitmemiş 51 12,45 4,61 
  İlkokul 204 11,56 4,47 
  Ortaokul 28 11,29 4,57 
  Lise 73 11,29 6,15 
  Üniversite ve Üstü 27 10,22 4,33 
  Toplam 383 11,51 4,85 
Hırslılık Hiç Okula Gitmemiş 51 14,61 4,37 
  İlkokul 204 14,35 4,45 
  Ortaokul 28 12,82 4,91 
  Lise 74 13,96 4,98 
  Üniversite ve Üstü 27 15,04 2,70 
  Toplam 384 14,24 4,49 
İtaatkarlık Hiç Okula Gitmemiş 51 13,73 5,09 
  İlkokul 203 15,35 3,84 
  Ortaokul 28 15,71 3,68 
  Lise 73 15,44 3,65 
  Üniversite ve Üstü 27 17,41 2,50 
  Toplam 382 15,32 3,97 
Kendini 
Denetleyicilik 

Hiç Okula Gitmemiş 
51 

9,82 4,52 
  İlkokul 206 10,04 4,49 
  Ortaokul 28 11,25 5,02 
  Lise 74 10,46 5,12 
  Üniversite ve Üstü 27 9,70 3,77 
  Toplam 386 10,16 4,61 
Mantıklılık Hiç Okula Gitmemiş 51 8,10 4,24 
  İlkokul 206 8,02 4,12 
  Ortaokul 28 6,14 3,94 
  Lise 74 7,77 4,02 
  Üniversite ve Üstü 27 7,59 3,71 
  Toplam 386 7,82 4,09 
Muktedirlik Hiç Okula Gitmemiş 51 11,55 4,35 
  İlkokul 206 10,12 3,99 
  Ortaokul 28 9,89 3,78 
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  Lise 74 10,99 3,81 
  Üniversite ve Üstü 27 10,74 4,24 
  Toplam 386 10,50 4,02 
Sevecenlik Hiç Okula Gitmemiş 51 10,33 4,15 
  İlkokul 207 9,78 4,35 
  Ortaokul 27 11,11 3,46 
  Lise 73 8,95 4,76 
  Üniversite ve Üstü 27 8,44 3,98 
  Toplam 385 9,70 4,35 
Sorumluluk Sahibi 
Olma 

Hiç Okula Gitmemiş 
51 

7,92 4,75 
  İlkokul 204 7,45 4,31 
  Ortaokul 28 6,68 4,65 
  Lise 73 7,47 4,60 
  Üniversite ve Üstü 27 6,15 4,54 
  Toplam 383 7,37 4,46 
Temizlik Hiç Okula Gitmemiş 51 10,37 3,77 
  İlkokul 207 11,07 4,85 
  Ortaokul 28 11,43 4,04 
  Lise 73 10,34 4,78 
  Üniversite ve Üstü 27 11,26 4,86 
  Toplam 386 10,88 4,64 
Terbiyelilik Hiç Okula Gitmemiş 51 10,16 4,27 
  İlkokul 207 10,96 7,68 
  Ortaokul 27 9,96 5,03 
  Lise 74 10,59 4,62 
  Üniversite ve Üstü 27 10,15 4,81 
  Toplam 386 10,66 6,43 
Yardım Severlik Hiç Okula Gitmemiş 51 8,67 4,30 
  İlkokul 205 8,94 4,40 
  Ortaokul 28 9,46 4,66 
  Lise 74 9,32 4,19 
  Üniversite ve Üstü 27 9,41 3,83 
  Toplam 385 9,05 4,32 

 
 
 
EK-3: Genel Olarak Babanın Eğitim Durumuna Göre Ereksel Değerler Tercih Sırası 
Ortalama ve Standart Sapmaları  
 
 
 

DEĞERLER  
BABANIN EĞİTİM 
DURUMU  N  

_ 
X SS  

Ahiret Mutluluğu Hiç Okula Gitmemiş 10 6,40 7,26 
  İlkokul 123 5,67 6,87 
  Ortaokul 58 6,62 7,00 
  Lise 103 8,86 7,22 
  Üniversite ve Üstü 90 9,01 7,36 
  Toplam 384 7,47 7,23 
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Aile Güvenliği Hiç Okula Gitmemiş 9 5,33 3,77 
  İlkokul 123 6,50 4,44 
  Ortaokul 58 6,38 4,39 
  Lise 105 5,64 3,92 
  Üniversite ve Üstü 90 6,06 3,96 
  Toplam 385 6,12 4,17 
Barış İçinde Bir 
Dünya 

Hiç Okula Gitmemiş 
10 

4,60 3,47 
  İlkokul 123 6,72 5,09 
  Ortaokul 57 6,40 4,87 
  Lise 105 7,12 5,21 
  Üniversite ve Üstü 90 8,19 5,14 
  Toplam 385 7,07 5,10 
Başarı Duygusu Hiç Okula Gitmemiş 11 9,91 4,21 
  İlkokul 123 10,09 3,78 
  Ortaokul 57 10,30 8,54 
  Lise 102 10,09 4,00 
  Üniversite ve Üstü 90 10,32 4,14 
  Toplam 383 10,17 4,89 
Eşitlik Hiç Okula Gitmemiş 11 6,18 4,42 
  İlkokul 123 7,59 4,09 
  Ortaokul 57 8,46 4,28 
  Lise 104 8,17 4,39 
  Üniversite ve Üstü 90 8,02 4,45 
  Toplam 385 7,94 4,29 
Erdemlilik Hiç Okula Gitmemiş 11 5,82 4,12 
  İlkokul 123 6,96 4,02 
  Ortaokul 58 6,33 3,75 
  Lise 105 7,25 4,34 
  Üniversite ve Üstü 90 7,39 4,34 
  Toplam 387 7,01 4,15 
Gerçek Arkadaşlık Hiç Okula Gitmemiş 10 8,70 4,32 
  İlkokul 122 8,72 3,93 
  Ortaokul 57 8,35 4,19 
  Lise 104 8,38 3,81 
  Üniversite ve Üstü 90 8,37 3,68 
  Toplam 383 8,49 3,87 
Güzellik/Estetik Hiç Okula Gitmemiş 11 13,55 3,78 
  İlkokul 122 14,02 3,44 
  Ortaokul 57 14,39 3,67 
  Lise 103 14,70 3,30 
  Üniversite ve Üstü 90 14,01 3,32 
  Toplam 383 14,24 3,41 
Heyecanlı Bir 
Yaşam 

Hiç Okula Gitmemiş 
10 

13,20 5,51 
  İlkokul 122 13,85 4,05 
  Ortaokul 57 14,07 3,40 
  Lise 103 14,40 3,82 
  Üniversite ve Üstü 89 13,52 4,09 
  Toplam 381 13,94 3,94 
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İç Huzur Hiç Okula Gitmemiş 11 5,91 4,06 
  İlkokul 123 5,51 3,45 
  Ortaokul 58 5,60 3,33 
  Lise 105 5,30 3,48 
  Üniversite ve Üstü 90 6,10 4,21 
  Toplam 387 5,62 3,64 
Kendine Saygı Hiç Okula Gitmemiş 11 9,64 3,04 
  İlkokul 123 8,08 3,85 
  Ortaokul 58 7,33 4,18 
  Lise 105 7,23 3,87 
  Üniversite ve Üstü 90 7,18 3,60 
  Toplam 387 7,57 3,85 
Mutluluk Hiç Okula Gitmemiş 10 8,50 4,28 
  İlkokul 123 8,31 3,95 
  Ortaokul 57 7,84 4,11 
  Lise 104 7,59 4,13 
  Üniversite ve Üstü 90 7,60 4,22 
  Toplam 384 7,88 4,09 
Olgun Sevgi Hiç Okula Gitmemiş 10 11,40 3,66 
  İlkokul 123 11,38 4,00 
  Ortaokul 57 11,35 4,36 
  Lise 104 10,99 3,93 
  Üniversite ve Üstü 90 11,11 4,51 
  Toplam 384 11,21 4,14 
Özgürlük Hiç Okula Gitmemiş 10 5,50 3,75 
  İlkokul 123 7,67 4,47 
  Ortaokul 57 7,98 4,36 
  Lise 104 7,20 4,32 
  Üniversite ve Üstü 90 6,31 4,28 
  Toplam 384 7,21 4,38 
Rahat Bir Yaşam Hiç Okula Gitmemiş 10 11,80 2,70 
  İlkokul 123 11,86 4,21 
  Ortaokul 57 12,23 3,75 
  Lise 104 11,52 4,13 
  Üniversite ve Üstü 90 10,94 4,60 
  Toplam 384 11,61 4,19 
Sosyal Saygınlık Hiç Okula Gitmemiş 10 11,70 4,47 
  İlkokul 123 12,11 4,01 
  Ortaokul 57 12,49 3,20 
  Lise 104 11,53 3,85 
  Üniversite ve Üstü 90 11,62 3,73 
 Toplam 384 11,88 3,80 
Ulusal Güvenlik Hiç Okula Gitmemiş 10 9,80 3,88 
  İlkokul 123 10,50 4,93 
  Ortaokul 57 10,67 5,02 
  Lise 105 10,40 5,05 
  Üniversite ve Üstü 89 11,58 5,35 
  Toplam 384 10,73 5,05 
Zevk Hiç Okula Gitmemiş 10 15,60 3,24 
  İlkokul 123 15,20 3,44 
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  Ortaokul 57 14,79 3,68 
  Lise 103 14,08 4,15 
  Üniversite ve Üstü 90 13,66 4,64 
  Toplam 383 14,49 4,01 

 

Ek- 4: Genel Olarak Babanın Eğitim Durumuna Göre Araçsal Değerler Tercih Sırası 
Ortalama ve Standart Sapmaları  
 
 

DEĞERLER  

BABANIN 
EĞİTİM 
DURUMU  N  X  SS  

Bağımsızlık Hiç Okula 
Gitmemiş 

11 5,09 4,59 

  İlkokul 123 5,55 5,61 
  Ortaokul 56 4,66 4,56 
  Lise 104 5,07 5,48 
  Üniversite ve Üstü 90 4,61 4,59 
  Toplam 384 5,06 5,17 
Bağışlayıcılık Hiç Okula 

Gitmemiş 
11 8,73 3,77 

  İlkokul 123 9,67 4,83 
  Ortaokul 58 9,34 4,88 
  Lise 105 10,09 4,44 
  Üniversite ve Üstü 90 9,60 4,15 
  Toplam 387 9,69 4,54 
Cesaret Hiç Okula 

Gitmemiş 
11 7,82 4,70 

  İlkokul 123 8,24 4,74 
  Ortaokul 58 7,53 4,61 
  Lise 104 7,94 4,66 
  Üniversite ve Üstü 90 9,04 4,59 
  Toplam 386 8,23 4,67 
Dürüstlük Hiç Okula 

Gitmemiş 
11 3,55 2,73 

  İlkokul 123 4,15 3,86 
  Ortaokul 58 4,59 4,18 
  Lise 105 3,53 2,89 
  Üniversite ve Üstü 90 4,84 4,50 
  Toplam 387 4,19 3,83 
Entelektüellik Hiç Okula 

Gitmemiş 
11 10,45 5,72 

  İlkokul 122 11,00 11,32 
  Ortaokul 57 10,04 5,38 
  Lise 104 9,92 5,16 
  Üniversite ve Üstü 90 10,01 4,82 
  Toplam 384 10,32 7,64 
Geniş Görüşlülük Hiç Okula 

Gitmemiş 
10 9,70 5,85 
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  İlkokul 122 7,68 4,38 
  Ortaokul 57 8,47 5,39 
  Lise 103 7,19 4,35 
  Üniversite ve Üstü 90 7,46 4,52 
  Toplam 382 7,67 4,61 
Güleryüzlülük Hiç Okula 

Gitmemiş 
11 9,55 5,09 

  İlkokul 123 8,17 4,45 
  Ortaokul 58 8,62 4,75 
  Lise 105 9,64 4,61 
  Üniversite ve Üstü 90 8,72 4,71 
  Toplam 387 8,80 4,63 
Hayalgücü Hiç Okula 

Gitmemiş 
10 11,30 4,52 

  İlkokul 123 11,72 4,69 
  Ortaokul 57 12,02 4,44 
  Lise 103 11,58 5,62 
  Üniversite ve Üstü 90 10,87 4,43 
  Toplam 383 11,51 4,85 
Hırslılık Hiç Okula 

Gitmemiş 
10 13,10 6,10 

  İlkokul 123 14,31 4,41 
  Ortaokul 57 14,33 4,69 
  Lise 104 13,91 4,31 
  Üniversite ve Üstü 90 14,60 4,51 
  Toplam 384 14,24 4,49 
İtaatkarlık Hiç Okula 

Gitmemiş 
10 13,40 6,20 

  İlkokul 122 14,34 4,66 
  Ortaokul 57 15,63 3,49 
  Lise 103 15,84 3,51 
  Üniversite ve Üstü 90 16,09 3,09 
  Toplam 382 15,32 3,97 
Kendini 
Denetleyicilik 

Hiç Okula 
Gitmemiş 

10 10,20 4,87 

  İlkokul 123 9,62 4,43 
  Ortaokul 58 10,22 4,57 
  Lise 105 10,44 4,76 
  Üniversite ve Üstü 90 10,51 4,71 
  Toplam 386 10,16 4,61 
Mantıklılık Hiç Okula 

Gitmemiş 
11 8,18 4,35 

  İlkokul 123 8,39 4,28 
  Ortaokul 58 7,60 3,86 
  Lise 104 7,11 3,83 
  Üniversite ve Üstü 90 7,94 4,18 
  Toplam 386 7,82 4,09 
Muktedirlik Hiç Okula 

Gitmemiş 
11 10,18 4,81 

  İlkokul 123 10,52 3,94 
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  Ortaokul 58 10,48 4,19 
  Lise 104 10,44 3,86 
  Üniversite ve Üstü 90 10,60 4,19 
  Toplam 386 10,50 4,02 
Sevecenlik Hiç Okula 

Gitmemiş 
11 9,55 4,23 

  İlkokul 123 9,81 4,22 
  Ortaokul 57 9,61 4,46 
  Lise 104 10,05 4,32 
  Üniversite ve Üstü 90 9,20 4,55 
  Toplam 385 9,70 4,35 
Sorumluluk Sahibi 
Olma 

Hiç Okula 
Gitmemiş 

10 7,80 4,85 

  İlkokul 123 7,50 4,74 
  Ortaokul 58 7,50 4,27 
  Lise 103 7,31 4,29 
  Üniversite ve Üstü 89 7,12 4,43 
  Toplam 383 7,37 4,46 
Temizlik Hiç Okula 

Gitmemiş 
11 10,64 3,32 

  İlkokul 123 10,85 4,24 
  Ortaokul 58 11,53 6,09 
  Lise 104 10,57 4,27 
  Üniversite ve Üstü 90 10,88 4,69 
  Toplam 386 10,88 4,64 
Terbiyelilik Hiç Okula 

Gitmemiş 
11 11,00 5,53 

  İlkokul 123 10,63 4,50 
  Ortaokul 57 10,67 4,09 
  Lise 105 11,19 9,88 
  Üniversite ve Üstü 90 10,01 4,71 
  Toplam 386 10,66 6,43 
Yardım Severlik Hiç Okula 

Gitmemiş 
10 7,90 4,09 

  İlkokul 122 9,00 4,65 
  Ortaokul 58 9,10 4,27 
  Lise 105 9,46 4,28 
  Üniversite ve Üstü 90 8,72 3,96 
  Total 385 9,05 4,32 
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EK-5. Genel Olarak Öğrencilerin Ereksel Değerler Tercihleri İle Yaşları Arasındaki 
İlişkiler 
  
  
DEĞERLER 

 
N 

 
r 

   
    
    
Ahiret Mutluluğu 379 ,13(**) 
    
    
Aile Güvenliği 376 ,07 
    
    
Barış İçinde Bir 
Dünya 

377 ,01 

    
    
Başarı Duygusu 377 -,12(**) 
    
    
Eşitlik 375 -,01 
    
    
Erdemlilik 376 -,07 
    
    
Gerçek Arkadaşlık 378 ,04 
    
    
Güzellik/Estetik 376 -,09(*) 
    
    
Heyecanlı Bir 
Yaşam 

374 -,02 

    
    
İç Huzur 372 ,08 
    
    
Kendine Saygı 378 -,03 
    
    
Mutluluk 378 ,07 
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Olgun Sevgi 377 -,07 
    
    
Özgürlük 377 -,02 
    
    
Rahat Bir Yaşam 376 -,07 
    
    
Sosyal Saygınlık 376 -,05 
    
    
Ulusal Güvenlik 376 ,02 
    
    
Zevk 376 -,01 
    
    
**  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
 
 
 
 
EK-6. Genel Olarak Öğrencilerin Araçsal Değerler Tercihleri İle Yaşları Arasındaki 
İlişkiler 
 
 
 
DEĞERLER  

 
N 

 
R 

   
    
    
Bağımsızlık 379 ,04 
    
    
Bağışlayıcılık 375 -,13(**) 
    
    
Cesaret 378 ,07 
    
    
Dürüstlük 377 ,02 
    
    
Entellektüellik 378 -,11(*) 
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Geniş Görüşlülük 375 -,02 
    
    
Güleryüzlülük 374 ,08 
    
    
Hayalgücü 378 -,02 
    
    
Hırslılık 374 ,01 
    
    
İtaatkarlık 375 -,03 
    
    
Kendini 
Denetleyicilik 

374 ,13(**) 

    
    
Mantıklılık 377 -,01 
    
    
Muktedirlik 378 -,08 
    
    
Sevecenlik 377 -,03 
    
    
Sorumluluk Sahibi 
Olma 

376 -,01 

    
    
Temizlik 375 ,03 
    
    
Terbiyelilik 377 ,00 
    
    
Yardım Severlik 377 -,07 
    
    
**  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
 


