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ÖZET 

Amaç: Bu araştırma, kişilerde farklı psikopatolojik sorunlarla ile bağlantılı olabileceği düşünülen onay bağımlılığı 
kavramını değerlendirebilmek, ölçümleyebilmek ve izleyebilmek amacı ile ölçek geliştirmeyi hedefleyen pilot bir 
çalışmadır.  
Yöntem: Onay bağımlılığı ölçek maddeleri, özellikle şemalar ile bağlantılı literatür verileri ve bağlantılı ölçek 
maddeleri taranarak hazırlanmıştır. Araştırmanın geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasında, Onay Bağımlılığı Ölçeği, 
ölçüt bağıntılı geçerliliğin ölçülmesi amacı ile Beck Depresyon Ölçeği ile verilmiş, tekrar test çalışması bir ay sonra 
ölçeklerin örnekleme yeniden verilmesi ile gerçekleştirilmiştir.  
Bulgular: Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.75 olarak bulunmuştur. Ölçek toplam puanında test-tekrar 
test korelasyonu yüksektir (r=0.88). Beck Depresyon Ölçeği ile ölçüt bağıntılı geçerlik puanı 0.65 olarak bulun-
muştur. Madde-toplam puan korelasyonları 0.39-0.87 arasında değişmektedir. Faktör analizi sonucu ölçek içinde 
üç boyut bulunmuştur.  
Sonuç: Bulgular, ölçeğin kişilerdeki onay bağımlılığını yordayabildiğine işaret etmektedir. Bununla birlikte, örnek-
lem kısıtlılığı, ölçüt bağıntılı geçerlilik ölçümünde kullanılan ölçek özelliklerinin sınırlılıkları ve bazı maddelerin 
ölçek güvenilirliğini düşürdüğü görülmüştür. 
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THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY 
OF APPROVAL DEPENDENCE SCALE 

ABSTRACT 

Objective: In this study, the validity and reliability of “Approval Dependence Assessment” tool. Approval 
Dependence Assessment was investigated. This assessment tool is developed for the recognition, rating and 
following-up of approval dependence which is related with some psychopathologic patterns.  

Methods: The items of the assessment tool are determined according to related scales and literature especially 
about schemas. In this reliability and validiy research, approval dependence assessment tool is applied with Beck 
Depression Scale for measuring scale linked validity. These scales were administered to approximately the entire 
sample one month later for retest.  

Findings: Using the Cronbach a method internal consistency was found to be high (0.75). For the total scale 
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score test retest correlation was high (r=0.88). The validity score related to Beck Depression Scale is 0.65. Item-
total score correlations were between 0.39-0.87. In the result of the factor analysis there have been three 
dimensions existing. 

Results: According to results, the Approval Dependence Scale seems reliable to measure approval dependence. 
The limitations about sample properties, the scale properties which is chosen for measuring reliability linked to it 
and some items in approval dependence scale which have non reliable scores are reducing the reliability of the 
research. 
 
Key words: approve, seeking approvement behavior, approval dependence, assessment, validity, reliability 
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GİRİŞ 

Onay arama davranışı, özellikle kişilerarası iliş-
kiler ve sosyal ortamlarda kendisini gösteren, 
kişinin yaptığı, söylediği veya kendiliği ile 
bağlantılı herhangi bir unsur ile ilgili öteki 
nesnelerin onayına duyulan gereksinme olarak 
tanımlanabilir.1 Onay arama davranışı, her 
zaman psikopataloji ile birleşmemektedir. Nere-
de, ne zaman, nasıl ve hangi miktarda olduğu, 
işlevsel olup olmadığı, bu kavramın sağlıklılık 
veya sağlıksızlık spektrumunda hangi noktada 
yerini alacağını belirler. Onay, kabul, takdir, 
tasdik gibi unsurlar, doğumdan bu yana kişisel 
gereksinme kapsamında belirli bir noktaya 
kadar beklendik ve sağlıklı iken, gereksinmenin 
frekansı, genele yayılması, tatmin edilemiyor 
olması kişileri ruhsal sorunlar ile karşı karşıya 
bırakabilmektedir.1 Onaya olan bağımlılık veya 
“onay bağımlılığı” kavramı bu araştırmada, 
onay arama davranışı veya gereksinmesinin 
zaman açısından yaygınlaşmış olduğu, frekan-
sının yoğunlaştığı ve kişinin yaşamsal işlevlerini 
bozduğu, onay olmaksızın yoksunluk hissi için-
de kaldığı bir psikopatolojiyi temsil eden noktayı 
işaret etmektedir. 

      Onay bağımlılığı, başta anksiyete bozukluk-
ları olmak üzere, özellikle sosyal anksiyete 
bozukluğu, depresyon, bağımlı kişilik yapılan-
ması gibi birçok bozukluğa temel hazırlamakta 
veya bunların doğurduğu bir sonuç olarak karşı-
mıza çıkabilmektedir. Onay arama davranışı, 
geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmış ve 
yaygın olarak kabul gören bazı ölçeklerin faktör-
leri arasında bulunmaktadır. Örneğin, onay 
bağımlılığı, Beck Depresyon Ölçeği ile Olt-
manns ve arkadaşlarının (2003) çalışmalarında 
majör depresif bozukluğun özellikleri içinde 
görülmektedir.3 Onay bağımlılığı kişilerin, diğer 
insanlardan olumlu geribildirim almaya, onay ve 
kabul görmeye ilişkin duydukları aşırı duyarlılık 
ve bağlılık olarak da tanımlanabilir.1 Bu bağlam-
da, onay bağımlılığının kişilerin benlik değerleri, 

iletişim ve sosyal güçleri ile depresif düzeyleri 
veya diğer duygudurumlarıyla anlamlı bir ilişkisi-
nin olduğu düşünülebilir. 
      Bu araştırmadaki ölçek maddeleri, onay 
bağımlılığının ilişkili olabileceği düşünülen 
depresyon, sosyal anksiyete, bağımlı kişilik 
özellikleri ve özsever kişilik özellikleri ile ilgili 
çalışmalardaki verilerden yararlanılarak belirlen-
miştir. İncinebilirlik, aşırı duyarlılık, ilişkilerde 
bağımlılık, sosyal kaygı, beğenilme, takdir 
beklentisi ve ego kırılganlığı ile ilgili çalışmalar, 
kişilerin onaya olan düşkünlüğü ve hatta bağım-
lılığa doğru uzanan bir spektruma işaret etmek-
tedir.2 Bağımlılık eğilimi gösteren kişilerin benlik 
özelliklerinden bazıları fiziksel güce hayranlık, 
sorumluluktan kaçma, güvensizlik ve yetersizlik 
duygusu, güven, onay ve beğenilme gereksin-
mesi olarak aktarılmıştır.4 Onay düşkünlüğü 
veya onaya ilişkin yüksek duyarlılığı olan kişiler-
de, başkalarına yönelimlilik, aşırı duyarlılık ve 
zedelenmiş hareket özgürlüğü söz konusudur.2 
Bu araştırmada ölçek maddelerinin bu alanlar-
daki özellikleri ölçmesi amaçlanmıştır. 

      Onay arama davranışı, yüksek onay beklen-
tisi, bu alandaki aşırı duyarlılık ve duyarlılık 
literatürde birçok araştırmacı tarafından ele 
alınan kavramlar olmak ile beraber, onay ve 
bağımlılık konusunu bir arada değerlendiren 
çalışmalara rastlanmamıştır.  

      Bu araştırmanın amacı, onay arama davra-
nışının ruhsal bozukluklar açısından bir kırılma 
noktasını oluşturabileceği düşünülen onay 
bağımlılığı faktörünü ölçmeyi amaçlayan bir 
araç geliştirmeye yönelik pilot çalışma yapmak-
tır. Çalışmada, kişilerin onay bağımlılıklarını 
ölçmek amacıyla oluşturulan maddelerin geçer-
lilik ve güvenilirlik hesaplamalarının istatistiksel 
verilere dayanarak yapılması, ölçeğin geliştiril-
mesi ve bilimsel ölçütlere uygunluğu açısından 
ulaşılan sonuçların irdelenmesi hedeflenmiştir. 
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YÖNTEM 

Katılımcılar 
 
Araştırmanın örneklemi, Uludağ Üniversitesinde 
Psikoloji Bölümü’nde okumakta olan 20 gönüllü 
öğrencinin rastlantısal olarak seçilmesiyle oluş-
turulmuştur. Örneklem, pratik nedenlerden dola-
yı kadın katılımcılardan oluşturulmuştur. Katı-
lımcıların yaş ortalaması 20.45±1.31’dir (aralık: 
19-23 yaş). 

Veri Toplama Araçları 
 
Katılımcılara onay bağımlılıklarını ölçmek ama-
cıyla Onay Bağımlılığı Ölçeği ve depresif belirti 
düzeylerini ölçmek amacıyla Beck Depresyon 
Ölçeği uygulanmıştır. 

      Onay Bağımlılığı Ölçeği: Kişilerin onay 
bağımlılığı düzeylerini ölçmeyi amaçlayan Likert 
tipi bir kişilik testi ve 30 maddeden oluşan bir 
özbildirim ölçeğidir. Kaygı, özgüven eksikliği, 
bağımlılık, sosyal fobi, reddedilme korkusu, ilgi-
ye, sevgiye ve onaya bağımlılık gibi özellikleri 
ölçmeyi amaçlayan maddelerden oluşmaktadır. 
Bireysel olarak uygulanan bu kağıt-kalem 
testinde her madde için, “tamamen aykırı”, 
“oldukça aykırı”, “kısmen doğru”, “oldukça 
uygun” ve “tamamen uygun” seçeneklerinden 
biri seçilerek 1 ile 5 arasında puanlanmaktadır. 
Ölçeğin tüm maddeleri pozitif olup, alınabilecek 
en düşük puan 30, en yüksek puan ise 150’dir. 
Ölçekten alınan puan arttıkça, doğru orantılı 
olarak kişinin onay bağımlılığının da arttığı 
şeklinde yorumlanır. 

      Beck Depresyon Ölçeği: Kişideki depres-
yon düzeyini belirlemek ve depresyon ile diğer 
psikopatolojik durumların ayırt edilmesini sağla-
mak amacıyla kullanılan bir ölçektir. AT Beck 
tarafından geliştirilen bu ölçek, Öner’in (1997) 
aktardığına göre, Teğin (1980) tarafından Türk-
çeye uyarlanmıştır.5 Bu 21 maddelik kağıt-
kalem testi, bireysel veya grup olarak uygula-
nabilmektedir. Ölçekten alınabilecek en düşük 
puan 0, en yüksek puan 63’tür ve alınan puan-

ların yüksekliği, doğru orantılı olacak şekilde 
depresyon varlığına veya düzeyine işaret 
etmektedir.5  

      Öner’in (1997) aktardığına göre, ölçeği 
Miller ve Seligman (1973) üç ay ara ile iki kez 
uygulamış ve Pearson Momentler Çarpımı 
tekniği ile hesaplanan değişmezlik katsayısını 
0.74 olarak bulmuşlardır.5 Öner’in (1997) aktar-
dığına göre, Teğin (1980) Beck’in çalışmasında 
bu güvenirlik katsayısının 0.86 olarak saptan-
dığını belirtmektedir.5 Ölçek, Hamilton Depres-
yon Derecelendirme Ölçeği ile karşılaştırılarak 
aralarındaki ilişkiye bakılmış, geçerlilik katsayı-
sının 0.75 olduğu bulunmuştur. Ayrıca iki hafta 
ara ile üniversite öğrencilerine iki kez uygulanan 
ölçeğin güvenirlik katsayısı, Pearson Momentler 
Çarpımı Korelasyon tekniğiyle hesaplanarak 
0.65 olarak bulunmuştur. Ölçeğin, iki-yarım test 
güvenilirlik katsayısı ise öğrenci grubu için 0.78, 
depresif hastalar için 0.61 olarak saptanmıştır. 
Ölçeğin yapı geçerliliğine bakacak olursak, 
depresyon ve şizofreni hastalarından oluşan iki 
ayrı grup ile normallerden oluşan bir gruba 
Beck Depresyon Ölçeği ile Depresyonda Biliş-
sel Tepkiler Ölçeği uygulanmış, Pearson 
Momentler Çarpımı katsayısı normal grup için 
0.20, depresyon grubu için 0.52 ve şizofreni 
grubu için -0.33 olarak bulunmuştur. Depresif 
grubun iki ölçek puanları arasında 0.01 düze-
yinde; şizofreni grubunun puanları arasında ise 
0.05 düzeyinde anlamlı ilişki saptanmıştır.5 

İşlem 
 
Ölçekler, öğrencilere bireysel olarak uygulan-
mıştır. Kalem-test özelliği taşıyan bu ölçekleri 
uygulamada zaman sınırlaması konulmamakla 
birlikte, iki ayrı ölçek de uygulanan kişi tarafın-
dan aynı zaman diliminde doldurulmuştur. Onay 
Bağımlılığı Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeğinin 
sunum sıralaması dengelenmiş, kişilerin onay 
bağımlılığı ve depresyon düzeyleri aldıkları pua-
na göre belirlenmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Faktör Analizi 
 
Faktör sayısının belirlenmesinde kullanılan bir 
teknik olan scree plot (öz değerlerin grafik 
dağılımı) incelendiğinde, kırılma noktasının üç 
veya beş kabul edilebileceği görülmekte ve 
dokuzdan itibaren hemen hemen düz bir çizgi 

oluşmaktadır. Bu grafik, maddelerin en fazla 
dokuz faktör altında toplanabileceğini göster-
mektedir. Fakat bu durumun faktörlere düşen 
madde sayısı açısından yeterli ve sağlıklı olma-
yacağı düşünülmektedir. Grafikte kırılma nokta-
sı en belirgin olarak üçü işaret etmektedir. Bu  
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da ağırlıklı olarak aynı veya benzer özellikleri 
ölçen maddelerin üç grup altında toplanabile-
ceğini göstermektedir.  

Faktör analizi tablosuna baktığımızda da üç 
faktör dışındaki faktörlere ait bir madde bulun-
duğu görülmektedir. Bu da herhangi bir faktörü 
ölçmek için yeterli bir sayı değildir. Testin daha 
sağlıklı ölçüm yapabilmesi için bu faktörlere 
aynı özelliği ölçen yeni maddeler eklenebilir 
veya olan maddeler çıkartılıp faktör sayısı üçe 
indirilebilir. Varimax rotasyonu sonucunda elde 
edilen sonuçlara bakıldığında ise, özdeğeri 
birden yüksek üç farklı faktör olduğu görülmek-
tedir: 9., 26., 27., 4., 16., 2., 21., 22., 6., ve 11.  
sorular birinci faktörü; 18., 10., 25., 8., 14., 13. 
ve 19. maddeler ikinci faktörü; 5., 15., 20., 24., 
28., 23., 7. ve 17. maddeler üçüncü faktörü 
oluşturmuştur. Bu maddelerin faktör yükleri 0.39 
ile 0.87 arasında değişmektedir. Kesim noktası 
0.30 kabul edildiğinde, hiçbir faktöre ait olma-
yan dört madde bulunmaktadır. Testin güvenilir-
liğini artırmak için bu maddeler testten çıkartı-
labilir veya yeni maddelerle desteklenebilir. 

Güvenilirlik 
 
Alfa güvenilirlik katsayısı ve madde analizi, 
ölçeğin güvenilirlik katsayısı Cronbach alfa 
güvenilirlik katsayısı kullanılarak hesaplanmış 
ve 0.75 olarak bulunmuştur. Güvenilirliğin 0.70 
ile 0.80 arasında olması gerektiği düşünül-
düğünde, bu değerin sağlıklı bir sonuç olduğu 
söylenebilir. Bir maddenin testin tümünün ölçtü-
ğü özelliği ölçüp ölçmediğini anlamak amacıyla 
madde-toplam korelasyonunda, o maddeden 
alınan puanlar ile testin kalan diğer maddele-
rinden alınan toplam puan arasındaki korelas-
yona bakılmıştır. Kesim noktası 0.20 olarak 
alındığında 9 maddenin (3., 5., 7., 8., 12., 19., 
23., 24. ve 30. maddeler) madde-toplam kore-
lasyonunun 0.20’den düşük olduğu görülmek-
tedir. Ayvaşık’ın (2000) aktardığına göre, Aiken 
(1994), bir maddenin testin tümü ile tutarlılığının 
göstergesi olabilecek en düşük korelasyon 
değerinin 0.20 olması gerektiğini bildirmiştir.6 

Hangi maddeler ölçekte çıkarıldığında ölçeğin 
güvenirliğinde bir değişiklik olup olmadığına 
bakıldığında ise, sadece 29. madde ölçekten 
çıkarıldığında güvenilirliğin bir puan arttığı; 
diğer maddeler ölçekten çıkarıldığında ise, 1 ile 
7 arasında azalmanın olduğu görülmüştür. Bu 
durum testin maddelerinin ölçeğin güvenilirliği 
açısından uygun olduğunu göstermektedir. 

Test-Tekrar Test Güvenilirliği  
Ölçek iki hafta ara ile aynı gruba uygulanmış ve 
iki uygulama arasındaki güvenilirlik katsayısı 
Pearson Momentler Çarpımı korelasyon tekniği 
ile hesaplanarak 0.88 olarak bulunmuştur. Bu 
değer kişilerde onay bağımlılığının ölçümü için 
oldukça yüksek bir kararlılık katsayısı olarak 
kabul edilebilir. 

Ölçüt Bağıntılı Geçerlilik 
 
Ölçeğin ölçüt-bağıntılı geçerliliğini belirlemek 
için, Onay Bağımlılığı Ölçeği, Beck Depresyon 
Ölçeği ile birlikte uygulanmıştır. Onay Bağım-
lılığı Ölçeği ile Beck Depresyon Ölçeği arasın-
daki korelasyon r=0.65 (p<0.001) olarak bulun-
muştur. Onay bağımlılığı ve depresyon arasın-
da anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Onay 
bağımlılığı, depresif durumun özelliklerinden 
biridir.1 Aynı zamanda faktörlerinden biri onay 
bağımlılığı olan Beck Depresyon Ölçeğiyle 
anlamlı bir ilişkisinin olmasının, Onay Bağımlı-
lığı Ölçeğinin ölçmeyi amaçladığı şeyi ölçtüğü-
nü gösterdiği düşünülmektedir. 

Gözlem Geçerliliği 
 
Ölçek maddeleri, örneklem veya araştırmanın 
içinde olmayan 10 kişiye gösterilmiş ve ölçeğin 
neyi ölçtüğü ile ilgili yorumlarda bulunmaları 
istenmiştir. Verilen yanıtlar birbiri ile karşılaş-
tırılarak, ölçek maddelerinin sorulmak istenenin 
nasıl algılandığı ve tutarlılığı ile ilgili veri toplan-
ması amaçlanmıştır. Maddeler alınan yanıtlara 
göre yeniden düzenlemiş ve ifade düzenleme-
leri yapılmıştır. 

SONUÇ 

Genel olarak değerlendirildiğinde, güvenilirlik 
katsayısının kabul edilebilir sınırlarda olması 
(0.75) ve test-tekrar test güvenilirliğinin oldukça 
yüksek olması (0.88) nedeniyle, sonuçlar ölçe-
ğin güvenilirliğine işaret etmektedir. Ancak 
madde analizi sonucunda özellikle dokuz 
maddenin, madde puanı-toplam puan korelas-

yonunun 0.20’nin altında olması bu maddelerin 
testin diğer maddeleriyle tutarsızlık gösterdiğine 
işaret etmektedir. Benzer şekilde, varimax 
rotasyon tekniği kullanıldığında bazı maddelerin 
faktör yüklerinin 0.30’un altında olduğu görül-
mektedir. Bununla birlikte herhangi bir madde-
nin testten çıkarılması, ölçeğin güvenilirliğini  
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düşürmektedir. Tüm bunlar göz önünde bulun-
durulduğunda, ölçeğin daha güvenilir ve geçerli 
olması ve maddelerin faktör yüklerinin artış 
göstermesi için ölçeğe uygun yeni maddeler 
eklenebilir veya faktör yükü düşük olan ve testle 
tutarlılık göstermeyen maddeler testten çıkarı-
labilir.    

Ölçeğin maddeleri üç boyutta toplanmıştır. Bu 
boyutlar dışa bağımlılık, değerlendirilme kaygı-
sı, takdir gereksinmesi ve eleştiriye duyarlılık 
olarak kategorize edilebilir. Ancak boyutların 

tam olarak neyi ölçtüğü ile ilgili çalışmalara 
gereksinme vardır. Madde puanları, bazı faktör-
lerde 0.20’nin altında bulunmuştur. Ölçeğin 
güvenilirliğini düşüren maddeler mevcuttur. Bu 
maddeler ölçekten çıkarılmalı veya yeniden 
düzenlenmelidir. Sonraki çalışmalar için onay 
gereksinmesi ve bağımlılık kavramlarını literatür 
açısından daha zengin bir şekilde ele almanın 
ve test-tekrar test güvenilirlik çalışmalarında bu 
kavramları değerlendiren ölçeklerle olan ilişkiye 
bakmanın gerekli olduğu düşünülmelidir.   
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ONAY BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİ 

YÖNERGE 
 
Lütfen her cümleyi dikkatlice okuyup, cümlede belirtilen durumun size ne kadar uygun olduğunu 
seçeneklerden birini yuvarlak içine alarak belirtiniz. Ölçekteki numaralar aşağıdaki anlamlara 
gelmektedir: 

1 - Hiçbir zaman,    2 - Nadiren,    3 - Bazen,    4 - Genellikle,    5 - Her zaman 

1. İnsanların  hakkımda ne düşündükleri benim için çok önemlidir ……………… 0  1  2 3 4 

2. Başkalarının hakkımdaki olumsuz eleştirileri bende büyük bir moral
bozukluğuna yol açar ……………………………………………………………… 0  1 2  3  4 

3. Sosyal ilişkilerimde davranışlarım insanların sevgisini kazanmaya yöneliktir 0  1 2 3  4 

4. Kendim doğru olduğunu düşünsem bile çevremdeki insanların yaptıklarımı
yanlış bulmaları, beni, davranışlarımı değiştirmeye sevk eder ……………….. 0  1 2  3  4 

5. Yeni biriyle tanıştığımda ilk aklıma gelen, hakkımda ne düşündüğü olur ……. 0  1  2  3  4 

6. İnsanlarla beraberken kendimi baskı altında hissederim ……………………… 0  1 2 3  4 

7. Çevremde birileri olduğunda onlar tarafından puanlandığım hissine kapılırım 0  1  2 3 4 

8. Hakkımda yapılan olumlu eleştiriler beni aşırı mutlu eder ..…………………… 0 1 2 3 4 

9. Kendimin değil başkalarının doğrularına göre yaşadığım olur ………………… 0  1 2 3  4 

10. İnsanların beni sevip sevmedikleri benim için çok önemlidir ………………….. 0  1  2  3  4 

11. İnsanların bana saygı duymaları için özel bir çaba harcarım …………………. 0  1 2 3 4 

12. Zaman zaman çevremdekilere hakkımda ne düşündüklerini sorarım ya da
sormak isterim ……………………………………………………………………… 0  1  2  3  4 

13. İnsanların tasdikleyeceği şekilde davranmaya çalışırım ………………………. 0  1  2  3  4 
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14. Başkalarının gözünde nasıl biri olduğum benim için çok önemlidir …………… 0  1  2  3  4 

15. Çok değerli biri olmadığımı düşünürüm …………………………………………. 0  1  2  3  4 

16. Kalabalık ortamlara girmek beni kaygılandırır ………………………………….. 0 1  2  3  4 

17. Yeni insanlarla tanışmak beni kaygılandırır ……………………….................... 0 1  2  3  4 

18. İnsanların gözüne girmeye çalışırım ……………………………….................... 0  1  2  3  4 

19. Birinin benim hakkında olumlu düşüncelere sahip olması onu sevmem için
önemli bir nedendir ………………………………………………………………… 0  1  2  3  4 

20. İnsanların bana karşı davranışları, konuşmaları veya bakışlarındaki olumsuz
bir şeyi hemen fark ederim ………………………………………………………... 0  1  2  3  4 

21. İnsanların tavırlarındaki en ufak detaylardan bile anlam çıkardığım olur ……. 0  1  2  3  4 

22. Sosyal ilişkilerimde kendi hislerimden çok karşı tarafın hislerine odaklanırım 0  1  2  3  4 

23. İnsanlar tarafından reddedilmekten korkarım …………………………………… 0  1  2  3  4 

24. Bazı konularda yetersiz olduğumu düşünürüm ……………………................... 0  1  2  3  4 

25. İnsanların hakkımda ne düşündüklerini çok merak ederim ………................... 0  1  2  3  4 

26. Kendi düşüncelerimden çok başkalarının düşüncelerini önemserim ….……... 0  1  2 3  4 

27. Genelde bildiğini okuyan biri değilimdir …………………………………………. 0 1  2    3  4 

28. Karşımdaki kişinin beni olumsuz yönde eleştirdiğini hissettiğimde ona
karşı kızgınlık duyarım …………………………………………………………….. 0  1  2 3  4 

29. İnsanlar arasında kendimi sahnedeymiş gibi hissederim ………….................. 0  1  2  3  4 

30. Yaptığım ya da söylediğim bir şeyin tasdik edilmesi benim için çok önemlidir 0  1  2  3  4 

31. Kendimden emin değilim …………………………………………………………..  0  1  2  3  4 

32. Birçok şeyi takdir görmek için yaparım…………………………………………...          0  1  2  3  4 

33. İnsanlar bana değer vermiyorsa, kendimi değerli hissedemem ……………… 0  1  2  3  4 
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