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ÖZET

Sibel, Dinçyürek. "Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyleri ve Denetim
Odaklan ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki"
Doktora Tezi, Lefkoşa, 2010

Problem Durumu: 20. yüzyılın sonlarından itibaren teknoloji ve bilimde yaşanan hızlı
gelişmeler, farklı alanların birbiriyle mutlak etkileşimini gündeme getirmiştir. Yaşanan
bu etkileşim bireylerin bakış açılarını, değer yargılarını ve inanç sistemlerini

de

etkilemektedir. Diğer ülkelerde olduğu gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki
bireyler de modernleşme ve çağın gereklerine uyum sağlama gibi olgularla karşı karşıya
kalmaktadırlar. Bu değişikliklerden dolayı bireylerde birtakım küresel şartlara uyum
sağlama sıkıntıları meydana gelmektedir. Toplumumuzun bu değişimlere ve gelişmelere
ayak uydurabilmesi

için nitelikli eğitim süreci önemli bir hedef haline gelmiştir.

Teknolojik gelişim aracılığıyla günümüzde var olan bilgilerin üzerine her geçen gün
yenileri eklenmektedir. Günümüzde, bilim ve teknoloji alanlarında yaşanan bu gelişmeler
sonucunda, gereksinim duyulan yetişmiş insan gücünün sağlanmasında, en etkin kaynak
~e hiç tartışmasız eğitimdir. Nitelikli eğitim; bireylerin sosyalleşmesinde
oynayan, sağlıklı zihinsel ve psikolojik

etkin rol

gelişimin temelini oluşturan bir olgudur.

Öğrenme süreci olarak eğitime bakıldığı zaman başarı notunun ödül veya ceza özelliği
şıdığı ortadadır.

Kuşkusuz başarı notunu etkileyen birçok etken vardır. Öğrencinin

lerine çalışma gayretinin yanı sıra, öğretmenin not verme düzeni, dersin içeriği vb.
cenler bunlardan bazılarıdır. Tüm bu sözü edilenlerin dışında, öğrencilerin denetim
an ve atılganlık

düzeyleri

de başarılarını

etkileyen

önemli

unsurlardandır.

ğrencilerin nitelikli bir biçimde yetişmelerinde büyük rol oynayan ve eğitimin işlevsel

xvııı
hale gelmesini sağlayan, verimliğini arttıran, gelişen nesillerin öğrenmesine kılavuzluk
yapacak olanlar ise öğretmen adayları ve eğitimcilerdir.
Araştırmanın Amacı: Yüksek öğretim düzeyindeki Türkçe Öğretmenliği ve Bilgisayar
Enformatik

son sınıf öğrencilerinin,

akademik başarıları

arasındaki

atılganlık

düzeyleri

ilişkiyi incelemek

ve denetim

ve farklı değişkenler

odaklarıyla,
açısından

aralarında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını değerlendirmektir.
Araştırmanın Yöntemi: Doğu Akdeniz Üniversitesi fen bilimleri bölümlerinde okuyan
bilgisayar enformatik son sınıf öğrencileri ile sosyal bilimleri bölümlerinde okuyan
Türkçe öğretmenliği son sınıf öğrencilerinin atılganlık düzeyleri ve denetim odaklarının
öğrenci başarısına etkisini incelemeyi amaçlayan bu araştırmada nicel ve nitel tekniklerin
bir arada kullanılmasından dolayı karma model uygulanmıştır. Araştırmada ele alınan
bağımsız değişkenler cinsiyet, yaş, mesleğe kendi isteğiyle girenlerle girmeyenler, sosyo
ekonomik durum, uyruk ve anne babanın eğitim düzeyidir. Araştırmada ele alınan
bağımlı değişkenler

ise atılganlık düzeyi, denetim odağı ve akademik başarıdır.

Araştırmada nicel verileri elde etmek amacıyla Türkçe öğretmenliği bölümünde öğrenim
gören 281 ve bilgisayar enformatik bölümünde öğrenim gören 119 son sınıf öğrenciye
anketler uygulanmıştır. Verileri toplama araçları ise, "Tanıtıcı Bilgi Formu", "Ra thus
Atılganlık Ölçeği", "Rotter Denetim Odağı Ölçeği" ve "Öğrencilerin İletişim Becerisini
Anlamaya Yönelik Görüşme Formu"dur. Atılganlık ölçeği,

Voltan (1980) tarafından

Türkçeye uyarlanmış olup geçerlik sayısı ı=.70; güvenirlik katsayısı ise ı=.77 <lir. Rathus
Atılganlık Envanterinin ise ülkemizdeki geçerlik çalışması için öncelikle beş uzman
tarafından görüş alınmıştır. Geçerlik sayısı ı=.75, güvenirlik sayısı ise ı=.82 olarak tespit
edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen üniversite öğrencilerin içten ve dıştan denetimli olup

xıx

olmadığının

belirlenmesi

için Rotter (1966)'ın

araştırmacı

tarafından

Türkçeye

bulunmuştur.

Araştırmacı

üçü rehberlik

ve psikolojik

gruplar

(MANOVA)

t-testi

gönüllü

derinlemesine

öğrenci

2006/2007

Bu araştırmada

(ANOVA)

elde etmek

ı=.88

olarak

uzmanı

yüzdelik-frekans

ve çok değişkenli

bölümü

adaylarıdır.

amacıyla

Amaçlı örnekleme

çalışılmasına

eğitim-öğretim

bulma,

varyans

amaçlı

örnekleme

analizi

(purposeful

zengin, bilgiye sahip olduğu düşünülen

olanak

vermektedir.

Bu araştırmanın

ve fen bilimleri

bölümlerinde

öğrenim

Adaylarından
yılında,

Doğu

Fakültesi'nde

ve Bilgisayar

Enfomatik

araştırmacının

ofisinde,

çoğunlukla

=erçekleştirilmiştir.

sayısı

ve anlamlılık derecesi 0,05' olarak kabul edilmiştir.

nitel verileri

grubu, sosyal bilimler

güvenirlik

Ölçek,

görüşme formu, öncelikle ikisi iletişimci,

gösterilmiştir.

sampling) yöntemi izlenmiştir.
durumların

olup

danışma uzmanı ve biri de ölçme - değerlendirme

ve iki yönlü

uygulanmış

Araştırmada

uyarlanmış

tarafından hazırlanan

olmak üzere 6 alan uzmanına
bağımsız

denetim odağı ölçeği kullanılmıştır.

Bu süreçte adaylardan

gören son sınıf

1 O'u kız; 1 O'u ise erkektir.
Akdeniz

Bölümü'nde

Üniversitesi

izin alınarak

boş

Görüşmeler,

Eğitim

gerçekleştirilmiştir.

öğrencilerin

çalışma

Bilimleri

Görüşmeler,

oldukları

saatlerde

ses kayıt cihazına

görüşmeler

zaydedilmiştir. Böylece çalışmada herhangi bir veri kaybı söz konusu olmamıştır.

araştırmanın Bulguları: Araştırmada üniversite öğrencilerinin cinsiyet ve yaşlarına göre
ganlık düzeyi ve denetim odaklarında farklılıklar tespit edilmiştir. Aynca, öğrencilerin
emik başarısı, atılganlık özelliklerine göre anlamlı bir fark yaratmıştır. Denetim

ğı düzeyleri etkisine bağlı olarak ise akademik başarıda anlamlı bir farklılık olmadığı
-,lailIDIŞtır.
rmanın Sonuçları ve Önerileri: Görüşme yapılan öğrenciler, akademik başarılarına
eden etmenleri değerlendirirken iletişim becerilerinden yoksun olmanın olumsuz

XX

sonuçlar doğurabileceğini aktarmışlardır. Özetle, sorunların kaynağı olarak kendilerini
görebilmişlerdir. Aynca akademik başarılarını geliştirebilmek için arkadaşları ve öğretim
görevlileri ile iletişim kurmanın öneminden ve olumlu sınıf atmosferinin etkilerinden söz
'-

etmişlerdir. Nitel araştırma bulgularına göre, öğrencilerin söyledikleri ile uygulamaları ve
davranışlarının

aynı doğrultuda olmadığı ortaya çıkmıştır. Ancak bu araştırmadan

çıkarılması gereken en önemli sonuç, öğrencilerin atılgan ve içten denetimli olmanın
önemini belirtmeleri ve iletişim becerileri ile ilgili farkındalıklarıdır; bu iki söylem de
eğitim süreci için son derece önemli kazanımlardır. Üniversite gençliğinin atılganlık,
denetim

odağı

ve

akademik

başarılarının

incelenmesi

sadece

kişilerin

kariyer

gelişimlerine uygun bir destek sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Avrupa Birliği'ne
uyum yolundaki süreci de kolaylaştırabilecektir.
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ABSTRACT

The relationship between Level of Assertiveness, Locus of Control and Academic
Achievement of University Students

Problem Statement: Rapid changes on the scientific and technological areas since the
ends of the twentieth century bring to the agenda an absolute interaction on different
areas. Today, results of these changes provide human power surely the main source is the
education. These changeable and developmental approaches' focus point is the trainees
who provide and increase the education's productivity and guide young people to learn.
Purpose of The Study: The aim of this research is to investigate the relationship between
the assertiveness level and locus of control on the fourth class students. In addition it
focuses on evaluatıng if there is any meaningful difference between them from different
ways. Therefore, locus of control and assertıveness of students are examıned ın relation
to the achievements of students.
Methods: In this research, quantitative and qualitative methods were used together
because the researchers dealth with fourth class Eastern Mediterranean University
students who were studying at Computer Information Technologies

and Turkish

Language Teaching departments to find if there were any effects on level of assertiveness
and locus of control on EMU students' academic achievements. The researchers used
purposeful sampling method to gather quantitative findings. Also, Introducer Information
,,-

Form, Rathus' Assertiveness Scale, Rotter's Locus of control Scale and to understand
students' communication skills Discussion Form were used. During the research, to find
rcentage-frequancy, independent groups t-test, two ways (ANOVA) and more than two
.ariables variance analyze (MANOV A) techniques were applied based on 0.05.

xxıı

Findings and Results: In the qualitative research, students expressed the importance of
being audacious and internally-controlled and their awareness related to communication
skills; these two discourses are very important advantages for education process.
Meaningful difference was determined between the age and sex of the university
students. No meaninful difference on the locus of control level on their academic
achievements was found while a meaningful difference on the level of assertiveness was
found.
Conclusions and Recommendations: During the research, students explained that they do
not have enough communication skills and result of this their academic achievement is
affected. Hence, they are seeing the centre of the problems themselves. Also, to improve
their academic achievements they stated the importance of teacher-student relations and
the effects of positive class atmosphere. The important point of this research is students
know the importance of assertiveness, sincere control and aware of their communication
kills. These two pronications are very important points for education.
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BÖLÜM I

GİRİŞ

Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, varsayımları ve sınırlılık.lan
üzerinde durulmuş, araştırmada geçen bazı kavramların tanımlarına ve kullanılan
kısaltmalara yer verilmiştir.

1.1 Problem

20. yüzyılın sonlarından itibaren teknoloji ve bilimde yaşanan hızlı gelişmeler,
farklı alanların birbiriyle mutlak etkileşimini gündeme getirmiştir. Bu zorunluluk ise
varolan her çeşit sosyal, siyasi ve kültürel yapının yeniden gözden geçirilmesi
zorunluluğunu doğurmuştur. Medeniyetler içinde varolabilmek için "Bilgi toplumu"
olmanın gerekliliği ise eğitime verilen önemin de artmasını sağlamıştır. Sözü edilen hızlı
gelişmeye ayak uydurabilen ve öğrenmeyi öğrenen insanlar yetiştirmenin temelinde, en
başta planlı eğitim, sağlıklı iletişim kurma yolları ve teknolojilerin hem etkin hem de
verimli bir şekilde işe koşulması yatmaktadır. Bireyler aynı anda hem bu yeniliklere
ayak uydurmak hem de yenilikleri öğrenmek durumunda kalmaktadırlar. Yaşanan bu
etkileşim

bireylerin

etkilemektedir.

bakış

açılarını,

değer yargılarını

ve inanç

sistemlerini

de

Diğer ülkelerde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki

bireyler de hızlı bir modernleşme ve çağın gereklerine uyum sağlama gibi olgularla
sürekli karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu değişikliklerden dolayı bireylerde birtakım
küresel şartlara adapte olma sıkıntıları meydana gelmektedir. Toplumumuzun

bu

değişimlere ve gelişmelere ayak uydurabilmesi için nitelikli eğitim süreci önemli bir
hedef haline gelmiştir. Yeni bilgiler ve teknolojiler aracılığıyla günümüzde var olan
bilginin üzerine her geçen gün yenileri eklenmektedir. Günümüzde, bilim ve teknoloji
alanlarında yaşanan bu gelişmeler sonucunda, gereksinim duyulan yetişmiş insan
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gücünün sağlanmasında, en etkin kaynak ise hiç tartışmasız eğitimdir. Nitelikli eğitim; bireylerin sosyalleşmesinde etkin rol oynayan, sağlıklı zihinsel ve psikolojik gelişimin
temelini oluşturan bir olgudur. Eğitim kademelerinde

yaşanan farklı içeriklerdeki

öğretimin varolmasına karşın, olaya öğrenme süreci olarak bakıldığında başarı notu
öğrenme

sürecinin

oluşabilmesi

için ödül veya ceza özelliği

taşıyabilmektedir.

Kuşkusuz başarı notunu etkileyen birçok etken vardır. Öğrencinin derslerine çalışma
gayretinin yanısıra, öğretmenin not verme düzeni, dersin içeriği v.b. etkenler bu
etkenlerden bazılarıdır. Bunların yanında öğrencilerin denetim odağı ve atılganlık düzeyi
de bu etkenlerden biridir. Bu değişen ve gelişen yaklaşımların uyumunun odak noktası
ise, eğitimin işlevsel hale gelmesini sağlayan ve verimliğini arttıran, gelişen nesillerin
öğrenmesine kılavuzluk yapacak olan öğretmen adaylarıdır.

İddialı,

atılgan,

girişken,

kendini

ortaya

koyan

sözcükleri,

"assertive"

sözcüğünün ancak bir kısmını dilimizde karşılayabilmektedir. Bunnunla beraber atılgan
sözcüğünden ne anladığımızı tanımlarsak, herhelde bu kavram kargaşası biraz olsun
açıklığa kavuşabilir (Volkan, 2003). Kişiler arası iletişim biçimlerinden

biri olan

atılganlık, başkalarını küçük görmeden, onların haklarını yadsımadan bireylerin kendi
haklarını koruyabilmeleri için geliştirilen bir çeşit kişiler arası ilişkiler biçimi olarak
betimlenir (Alberti ve Emmons, 1976). İnsanlar iletişimlerindeki beceri ve tutumlarına
bağlı olarak çevresiyle kurduğu ilişkilerde zaman zaman kendilerini öfkeli, huzursuz,
engellenmiş hisseder ve iletmek istedikleri mesajın karşıdaki kişiye ulaşmadığını
farkedebilirler. Bazı bireyler saldırgan, bazıları ise o denli çekingendir ki istediklerini
elde etmekte güçlük çeker ve çoğu kez suçluluk duygusu ve öfkeyle dolu olurlar. Bu iki
tip insanda duygularına karşı dürüst olmadıkları

için gerek sosyal gerekse özel

yaşamlarında tatmin olmazlar. Çevrelerinde sevilmeyen, saygı duyulmayan kişliler
durumuna gelebilirler. Bu da kişinin kendisine saygısını ve güvenini azaltarak yalnızlık
ve güvensizlik duygusunu kapılmasına neden olur. Çekingenlik ve saldırganlık bir
doğrunun iki ayrı ucu ise atılgan davranış bu doğrunun tam ortasında olumlu, uyumlu ve
sağlıklı bir davranış biçimi olarak yer alır (Bal, 2003 ). Yaşanılan sıkıntılar karşısında
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bireyler, olayların kimi zaman kendi denetiminde olduğunu kimi zamanda ise dış
güçlerin etkisinde olduğunu düşünmektedirler. Kişiliğin bir boyutu olarak ele alınan
denetim odağı kavramı Rotter tarafından ortaya atılmıştır. Özellikle kişilik ve kişilik ile
ilgili değişkenler açısından ele alınıp incelenmiştir. Bireylerin denetim odağı algısı dış
kontrol ve iç kontrol olmak üzere iki boyutta ele alınmaktadır. Yapılan araştırmalar dışta
denetime sahip kişilerin özellikleri; çeşitli konularda yeterlilik düzeyi düşük olan ve
daha düşük beklenti düzeyine sahip, artan depresif özellikler taşıyan, kendini kabul ve
öz-saygı düzeyi düşük ve çaresizlikle ilgili öznel duyguları olan daha yalnız kişilerdir.
İçsel denetimli kişiler ise, olumsuz etkilere daha fazla direnen, kişisel özgürlüklerinin
kısıtlanmasına güçlü biçimde tepki gösteren, kendilerini daha etkili, güvenli ve bağımsız
kişiler olarak algılayan, yüksek derecede öz-saygı ve olumlu öz kavramına sahip, daha
fazla sorumluluk üstlenen kişiler olduklarını ortaya koymuştur ( Kuzgun ve Deryakulu,
2004). Bir kişilik boyutu olarak ele alınan denetim odağı, bireyi etkileyen olumlu ya da
olumsuz türden olayların birey tarafından kendi davranışlarının sonucu olarak ya da bu
olayların şans, talih ve bunlar gibi dış güçlerin etkisi olarak algılanması eğilimidir
(Demir,

2003).

Sonuç olarak,

kendilerini

etkileyen

olayların,

daha çok kendi

denetimlerinde olduğu inancını taşıyan kişiler içten denetimli, kendilerine olanların daha
çok kendileri dışındaki güçlerin denetiminde olduğunu taşıyanlar ise dıştan denetimlidir
(Dönmez, 1986).

1.2 Amaç

1.

Bu

araştırmanın

genel

amacı;

yüksek

öğretim

düzeyindeki

Türkçe

Öğretmenliği ve Bilgisayar Enformatik son sınıf öğrencilerinin, atılganlık düzeyleri ve
denetim odakları ile
değişkenler

açısından

değerlendirmektir.

akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemek ve farklı
aralarında

anlamlı

bir

farklılığın

olup

olmadığını
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1.2.1 Alt Problemler

Yukarıda

verilen

genel

amaca

ulaşabilmek

ıçın

aşağıdaki

Okuyan

Üniversite

alt

problemlerden

yararlanılacaktır.
1. 1

Fen

Bilimleri

Bölümlerinde

Öğrencilerinin

Atılganlık

düzeylerine İlişkin Alt Problemler.
~

1. 1. 1. Farklı cinsiyette olan üniversite son sınıf öğrencilerinin, atılganlık düzeylerine
göre aralarında anlamlı bir farklılık var mıdır?
1. 1 .2. Farklı yaş grubunda olan üniversite son sınıf öğrencilerinin,

atılganlık

düzeylerine göre aralarında anlamlı bir farklılık var mıdır?
1. 1 .3. Bu bölüme kendi isteğiyle girenlerin ve girmeyenlerin, atılganlık düzeyleri
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

1 .2 Fen Bilimleri Bölümlerinde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Denetim Odaklarına
ilişkin Alt Problemler.
1 .2. 1. Üniversite son sınıf öğrencilerinin,

cinsiyetlerine

göre denetim odaklan

arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
1 .2.2. Farklı yaş grubunda olan üniversite son sınıf öğrencilerinin, denetim odaklan
düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
1 .2.3. Bu bölüme kendi isteğiyle girenlerin ve girmeyenlerin denetim odaklan
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

1 .3 Fen Bilimleri Bölümlerinde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyleri
ve Denetim Odaklarının, Akademik Başarı ile İlişkisine Ait Alt Problemler.
1 .3. 1. Üniversite son sınıf öğrencilerinin,

atılganlık düzeyleri ile akademik başarı

arasında ilişki var mıdır?
1.3.2. Üniversite son sınıf öğrencilerinde,
arasında ilişki var mıdır?

denetim odağı ile akademik başarı
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1.3.3. Üniversite son sınıf öğrencilerinin akademik başarısı, atılganlık ve denetim
odağı düzeyleri etkisine bağlı olarak anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

1 .4 Sosyal Bilimleri

Bölümlerinde

Okuyan

Üniversite

Öğrencilerinin

Atılganlık

Düzeylerine İlişkin Alt Problemler.
1 .4. 1. Farklı cinsiyette olan üniversite son sınıf öğrencilerinin, atılganlık düzeylerine
göre aralarında bir anlamlı bir farklılık var mıdır?
1 .4.2. Farklı yaş grubunda olan üniversite öğrencilerinin, atılganlık düzeylerine göre
aralarında anlamlı bir farklılık var mıdır?
1 .4.3 Bu mesleğe kendi isteğiyle girenlerin ve girmeyenlerin atılganlık düzeyleri
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

1 .5

Sosyal

Bilimleri

Bölümlerinde

Okuyan

Üniversite

Öğrencilerinin

Denetim

Odaklarına İlişkin Alt Problemler.
1 .5. 1. Üniversite son sınıf öğrencilerinin denetim odaklan cinsiyete göre anlamlı bir
farklılık göstermekte midir?
1.5.2. Farklı Yaş GruplanndakiÜniversite

son sınıf öğrencilerinin, denetim odaklan

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
1.5.3. Bu mesleğe kendi isteğiyle girenlerin ve girmeyenlerin denetim odaklan
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

1 .6 Sosyal Bilimler

Bölümlerinde

Okuyan

Üniversite

Öğrencilerinin

Atılganlık

Düzeyleri ve Denetim Odaklarının, Akademik Başarı ile İlişkisine Ait Alt Problemler.
1 .6. 1. Üniversite son sınıf öğrencilerinin, atılganlık düzeyleri ile akademik başarılan
arasında ilişki var mıdır?
1 .6.2. Üniversite son sınıf öğrencilerinin,

denetim odağı ile akademik başarılan

arasında ilişki var mıdır?
1.6.3.Üniversite son sınıf öğrencilerinin akademik başarısı, atılganlık ve denetim
odağı düzeyleri etkisine bağlı olarak anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
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1.7 Üniversite Fen Bilimleri Bölümlerinde Okuyan ve Sosyal Bilimleri bölümlerinde
okuyan Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyleri,

Denetim Odaklan ve Akademik Başarıya

İlşkin Alt Problemler.
1.7.1 Fen bilimleri ile sosyal bilimlerde okuyan öğrencilerin,

atılganlık düzeyleri

arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
1.7.2 Fen bilimleri ile sosyal bilimleri bölümler okuyan öğrencilerin,

denetim

odaklan arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
1.7.3 Fen bilimleri ve sosyal bilimler bölümlerinde okuyan öğrencilerin akademik
başarılan arasında anlamlı fark var mıdır?
1. 7.4 Üniversite son sınıf öğrencilerinin akademik başarı, atılganlık ve denetim odağı
düzeyleri etkisine beğlı olarak arasında anlamlı fark var mıdır?
1.7.5 Üniversite

son sınıf öğrencilerinin

anne-babalarının

öğrenim düzeyi ve

akademik başarılan arasında ilişki var mıdır?
1.7.6 Üniversite son sınıf öğrencilerinin sosyo-ekonomik düzeyleri ve akademik
başarılan arasında ilişki var mıdır?
1.7.7 Üniversite son sınıf öğrencilerinin, anne babalarının öğrenim düzeyleri ve
atılganlık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
1.7.8 Üniversite son sınıf öğrencilerinin sosyo-ekonomik düzeyleri ve atılganlık
düzeyleri arasında ilişki var mıdır?
1.7.9 Üniversite son sınıf öğrencilerinin, anne babalarının öğrenim düzeyleri ve
denetim odaklan arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
1.7.10 Üniversite son sınıf öğrencilerinin sosyo-ekonomik düzeyleri ve denetim
odağı arasında ilişki var mıdır?
1. 7. 11 Üniversite son sınıf öğrencilerinin

anne-babalarının

tutumlarını algılayış

biçimi ve akademik başarıları arasında ilişki var mıdır?
1. 7 .12 Üniversite son sınıf öğrencilerinin

anne-babalarının

tutumlarını algılayış

biçimi ve atılganlık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
1. 7. 13 Üniversite son sınıf öğrencilerinin anne-babalarının
biçimi ve denetim odağı arasında ilişki var mıdır?

tutumlarını algılayış
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1.7.14 Üniversite son sınıf öğrencilerinin, ailelerinden herhangi birinin daha önce
psikolojik yardım alması değişkenine göre atılganlık düzeyleri arasında anlamlı bir
farklılık var mıdır?
1. 7. 15 Üniversite son sınıf öğrencilerinin, ailelerinden herhangi birinin daha önce
psikolojik yardım alması değişkenine göre denetim odaklan arasında anlamlı bir
farklılık var mıdır?
1.7.16 Üniversite son sınıf öğrencilerinin,

rehberlik servisinden

yardım alma

değişkenine göre atılganlık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
1. 7. 17 Üniversite

son sınıf öğrencilerinin,

rehberlik servisinden

yardım alma

değişkenine göre denetim odaklan arasında· anlamlı bir farklılık var mıdır?
1. 7. 18 Üniversite son sınıf öğrencilerinin, uyrukları ve atılganlık düzeyleri arasında
anlamlı bir farklılık var mıdır?
1. 7. 19 Üniversite son sınıf öğrencilerinin, uyrukları ve denetim odaklan arasında
anlamlı bir farklılık var mıdır?
1.7.20 Kiminle yaşadığına bağlı olarak denetim odakları arasında anlamlı bir
farklılık var mıdır?
1.7.21 Kiminle yaşadığına bağlı olarak atılganlık düzeyleri arasında anlamlı bir
farklılık var mıdır?
1. 7 .22 Kiminle yaşadığına bağlı olarak akademik başarıları arasında anlamlı bir
farklılık var mıdır?

1 .8 Öğretmen ve öğrenci ilişkileriyle ilgili olarak;
1.8.1 Öğretmen- öğrenci arasındaki iletişim kalitesi nedir?
1 .8.2 Öğrenci- öğretmen ilişkilerine yönelik grupların iletişimse! yeterlilikleri nasıldır?
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1.3 Önem

Üniversite öğrencilerinin bilimsel verilere dayalı bir dünya görüşüne, tutarlı ve
dengeli bir kişiliğe sahip olması beklenmektedir.

Sosyal bir varlık olan insan içinde

bulunduğu çevre, kurduğu ilişkiler ve iletişim türleri, kişinin kendisini algılayış biçimi
ve çevresiyle uyumu bir bütünlük oluşturmasını doğrudan etkileyecektir. Birey, toplum
içerisinde diğer insanlarla birlikte yaşayan, bulunduğu sosyal yapıdan önemli derecede
etkilenen etkin bir varlıktır. O halde kişiliğinin oluşmasında aile ve sosyal çevre yanında
eğitim sürecinin de rolü yadsınmamalıdır.

Bireylerin duygusal, toplumsal, fizyolojik gereksinmelerini giderme zorunluluğu
onların

davranışlarının

çevrelerindeki

temelini

diğer kişilerle

oluşturmaktadır. . Bireyler

etkileşimde

bulunarak

bu

karşılarlar.

gereksinmelerini
Gelişmekte

olan

ülkelerde insanlar her an birçok sorunla karşılaşmaktadır. Bunun yanında gelişmekte
olan ülkelerin çoğunluğunu gençler oluşturmaktadır. Söz konusu ülkelerden biri olan
Türkiye'de üniversite gençlerinin sorunları gün geçtikçe yoğunluk kazanmaktadır. Bu
sorunlar üniversiteye girişten başlamakta ve bitinceye dek sürmektedir. Gerek yapılan
araştırmalardan,

gerekse Hacettepe Üniversitesi

Psikolojik

Danışma ve Rehberlik

Merkezine başvuran öğrencilerin barınma, beslenme, arkadaş seçme, aile, sağlık ve
cinsellik gibi birçok sorunla karşı karşıya geldikleri bilinmektedir. Bu sorunlar bir de,
ders çalışmama ve başarısızlık eklenebilir ( Volkan, 2003).

Yukarıda belirtilen görüşler ışığında yapılacak olan bu araştırmada, üniversitede
verilen eğitim konusu irdelenecektir

Üniversite

öğrencilerinin

denetim odağı ve

atılganlık düzeyleri incelenecektir. Bu çalışmada atılganlık düzeyi ve denetim odağının
kişinin akademik başarısına etkisi ve eğitim ortamında ne gibi düzenlemelerin yapılması
gerektiğini tartışılacaktır. Bu tartışmalar nitelikli eğitim sürecinin yaşanmasına ışık
tutacaktır. İyi alan bilgisine ve olumlu kişilik özelliklerine sahip olan başarılı bireylerin,
yetişebilmesi için psikolojik değişkenlerin eğitimdeki önemine dikkat çekilecektir.
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Bu araştırmada özellikle fen bilimleri ve sosyal bilimler bölümünlerinde öğrenim
gören öğrencilerin, atılganlık düzeylerinin ve denetim odağı algılarının akademik başarı
ile ilişkisi ve etkisinin ortaya çıkarılması planlanmıştır. Bu araştırma sonuçları ile
öğretmen öğrenci ilişkilerine, doğrudan katkı sağlayabilecektir.

Ailelere, rehber ve

psikolojik danışmanlara araştırma sonuçları ile önemli mesajlar ve öneriler verilecektir.

Literatür taraması sonucunda denetim odağı ve atılganlık düzeyi arasında
ilişkiyle ilgili birçok çalışmalara rastlanmış ancak KKTC'de ve dünyadada üniversite
öğrencilerinin atılganlık düzeyleri ve denetim odağının akademik başarı üzerindeki
etkisi ile ilgli bir çalışmaya rastlanamamıştır.

Böyle bir çalışmanın

daha önce

yapılmamış olması, bu araştırma konusunun seçilmesinde en önemli etkenlerden biri
olmuştur.

1.4 Varsayımları

Araştırmanın varsayımlarını aşağıdaki gibidir.
1 .Araştırmaya

katılan

üniversite

öğrencileri

evreni

temsil

edebilecek

yeterliliktedir.
Üniversite son sınıf öğrencilerinin ankete içten ve dürüstçe yanıt verdikleri kabul
edilmiştir.
2.Araştırmada kullanılan ölçeklerin, ölçülmek istenen kavramlarla ilgili güvenilir
veriler sağlayacağı kabul edilmiştir.

1.5 Sınırlılıklar

Araştırmanın sınırlılıkları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
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1. 2006-2007 Eğitim- Öğretim yılı güz döneminde Doğu Akdeniz Üniversitesi
Bilgisayar Enformatik son sınıf öğrencileri ile Eğitim Fakültesi'nde okuyan son sınıf
öğrenciler ile sınırlıdır.
2. Araştırmada elde edilen verilerden Atılganlık düzeyi Rathus, denetim odağı
ise Rotter, ölçeği ile elde edilmiştir. RİDKOÖ'nin ölçtüğü Öğretmenler ile öğrenciler
arasında var olan iletişim kalitesi ve yeterlikleri ise görüşme tekniği ile elde edilmiştir.
3. Bu araştırma, yöntem açısından tarama modeliyle sınırlıdır.

1.6 Tanımlar

Alanla ilgili tanımlar aşağıdaki gibidir.
Atılganlık

(Assertiveness):

Bireyin

kaygı

dışındaki

olumlu

ve

olumsuz

duygularını, birey ya da bireylere en etkili biçimde iletebilmede, karşısındaki kişinin
hakkına saygı göstererek kendi haklarını koruyabilme nitelikleri olarak tanımlanmıştır.
(Volkan, 1984).

Atılgan

Davranış

(Assertiveness

Behaviour):

Kişilerin

başkalarıyla

olan

kişilerarası iletişimlerinde kendilerini rahatça ifade ederek olumlu ya da olumsuz duygu
ve düşüncelerini iletebilme becerisi, kendilerine ters düşen olaylara karşı koyarak
karşısındakinden istekte bulunabilmeleri davranışıdır.
Atılgan Kişi: (Assertiveness Person): Açık, esnek ve kişiler arası iletişimlerinde
diğer bireylerin haklarını anlayan ve gözeten, bununla beraber kendi haklarını da iyi
bilen kişidir.

Denetim Odağı (Locus of Control): Kişinin, iyi ya da kötü, kendisini etkileyen
olaylan kendi yetenek, özellik ve davranışların sonuçlan ya da şans, kader, talih ve
güçlü başkaları gibi kendisi dışındaki güçlerin içi olarak algılaması eğilimidir( Dönmez,
1985).
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İçten Denetim (İnternal Locus of Control): Bireylerin kendilerini etkileyen
olayların, daha çok kendi denetimlerinde olduğu inancını taşıma (Yeşil yaprak, 1990).

Dıştan Denetimli (External Locus of Control): Kendilerine olanların, daha çok
kendileri dışındaki güçlerin sorumlu olduğu inancını taşıma (Yeşılyaprak, 1990).

İletişim (Communication): "Davranış değişikliği meydana getirmek üzere fikir,
bilgi tutum, duygu, haber ve becerilerinin paylaşılması süreci" (Çilenti, 1988).

Akademik Başarı (Academic Achievement): Fen bilimlerinde okuyan son sınıf
öğrenciler ile sosyal bilimlerde okuyan son sınıf öğrencilerin 2005-2006 eğitim öğretim
yılı sonunda aldıkları yılsonu başarı ortalamalarıdır.

1.7 Kısaltmalar

RİDKOÖ: Rotter İç -Dış Kontrol (Denetim) Odağı Ölçeği.
KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cümhiriyeti
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BÖLÜM II

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Bu bölümde ergenlik dönemi,

etkili iletişim, atılganlığın tanımı, denetim

odağının tanımı ve akademik başarı üzerinde durulacaktır.

2.1 Ergenlik Dönemi ve Özellikleri

Gençlik çağlan, çocukluk çağından yetişkin (olgun) insan dönemine geçış
sürecidir. Bu geçiş sürecinde olaylan doğru algılamak (analiz-sentez) ve problemlerler
karşısında güçlü tutarlı iletişim kurmak ve bu ortamı yaratmak özde kişileri genelde
toplumu sağlıklı bir geleceğe taşıyacaktır. Tersi ise hem kendi içinde hem de çevresiyle
uyumsuz bireyler ve toplum yaratacaktır. Birçok araştırmacı ergenlik döneminde
meydana

gelen

değişimleri

ve

yaşananları

belli

kuramlar

altında

inceleyerek

açıklamıştır. Bu kuramlardan en önemlileri aşağıda özetlenmiştir.

2.2 Ergenlik Dönemi İle İlgili Kuramsal Yaklaşımlar

2.2.a G. Stanley Hall'un Kuramı

Hall,
adamıdır.
incelemiştir.

psikolojiye

Hall,

ergenlik dönemi kavramını kazandırmış ünlü bir bilim

çocukluk ve ergenlik arası birey gelişiminin başlıca prensiplerini

Ergenlik dönemini,

insanlığın vahşilik ve uygarlık arası evresinin bir

özümsemesi olarak düşünmektedir. Ergenlik,

çocuklukla yetişkinlik dönemi arasında

ok önemli bir geçiş dönemi olarak görülmüştür. Ergenlik çağındaki gencin yabanilikle
uygarlık arasında bir yerde olduğuna inanan Hall, ergenliği bir stres ve fırtınalar dönemi
olarak nitelendirmiştir (Kulaksızoğlu, 1999; 19).
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2. 2.b Psikoanalitik Kuram

Psikoanalitik kuram temel olarak insanın erken gelişim(çocukluk) dönemi temel
alınmış ve ergenliğe ikinci derecede önem verilmiştir.

Bu kuramın kurucusu Sigmund

Freud, insan yavrusunu cinsel dürtülerden oluşan bir yumak olarak görmektedir.

Bu

dürtüler bir psikoseksüel evreler serisi halinde tanımlanmıştır. Bu evrelerin ilki oral evre,
ikincisi anal evre, üçüncüsü fallik dönem, gizil dönem ve ergenlik dönemidir. Freud'a
göre buluğ dönemi gerginlikleriyle meydana gelen fizyolojik değişimler ve ergenlik
çağında gencin cinselliğe karşı geliştirdiği savunma mekanizmaları sonucu ortaya stresli
ve fırtınalı bir devre çıkar.

Freud'un erken çocukluktaki çelişkilerin buluğ çağda da

ortaya çıktığı konusunda varsayımı vardır (Kulaksızoğlu, 1999;21).

Sigmund Freud'un kızı olan Anna Freud ergenlikle ilgili bir takım çalışmalar
yapmıştır. A. Freud, erken çocuklukla geçirilen tecrübelerin ergenlikten çok yetişkin
kişiliği üzerinde etken olduğuna inanmakla birlikte ergenliğin bazı uyum sağlama
çabalarıyla geçirilen bir dönem olduğunu düşünmektedir (Kulaksızoğlu, 1999;24).

2. 2.c Bilişsel-Gelişim Kuramı

Piaget daha çok bireyin algılama ve düşünüş tarzını kapsayan bilişsel gelişim ile
ilgilenmiştir. Piaget'in kuramsal yaklaşımı, bilişsel-gelişim kuramı olarak bilinmektadir
Cüceloğlu, 1997; 338). İnsandaki bilişsel gelişimi, akıl yürütmeyi, düşünmeyi, belleği
·e dildeki değişmeleri açıklamaya çalışmıştır (Yeşilyaprak, 2005; 78).
Ergenlik döneminde zihinsel yeteneklerde değişimler yaşanır. Ergenlerin tüm
üşünme

süreçleri

değişir,

gittikçe artan biçimde

geleceğe

yönelik

ve soyut

- - celerle ilgili olurlar. Piaget ( 1969) soyut işlem düşüncesini şöyle nitelemiştir:
Somut olandan, burada olmayana ve geleceğe yönelik ilgi doğrultusunda kurtulma.

Bu. büyük düşüncelerin ve kuramların başlamasının çağı, aynı zamanda şimdiki
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gerçekliğe

uyum

öğrenmenin

sağlamanın

zamanıdır."

Piaget

hem

olgunlaşmanın,

hem

de

etkisini kabul eder, ancak çocuğun faal olarak sürekli bir etkileşim

içinde olmasını temel olarak görür. Çocuğun bilişsel gelişimini sağlayabilmesi için
sürekli olarak çevresiyle etkileşim içinde olması gerekir. Piaget, gelişimi birbirini
izleyen aşamalardan oluşan bir süreç olarak kabul eder (Akt.; Onur, 1995; 425). 11
yaşından
döneme

sonra başlayan
"soyut işlemler

ve mantıksal
dönem"

düşünmenin

yetişkinler

denir. Çocuk, deneme,

çözümü bulduğunda ya da varsayımı doğrulandığında
Yavuzer, 1999; 284).
değişkenlerini

Bu

birleştirebilme

(Yeşilyaprak, 2005; 95).

dönemin
ve

temel

ayırabilme

düşünce
ile

düzeyine eriştiği

yanılma

yoluyla doğru

doyum sağlar (Beard, 1969;
özellikleri

ergenlik

ben

bir

bütünün

merkezliliğidir
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Tablo 2.1
Piaget'in Düşüncesinin Gelişimine İlişkin Dönemleri

Yaklaşık Yaş
Dönem

Betimleme

Aralığı
Bebeğin zekası gitgide daha uyumlu hale gelen duyu
hareket etkileşimlerinde kendini gösterir. Bebek duyuhareket eylemleriyle tutarlı ve akla yakın yollarla

Duyu - Hareket

Doğum-2 yaş

çevresinin değişik yönleri üzerinde yaptığı işlemlerle
"bilir" ve "düşünür".

Düşünce mantık dışıdır ve anlık, görünür koşullara
İşlem Öncesi

2-6 yada 7

son derece bağımlıdır. Zihinsel tasarımlar olanaklı

yaşlar

olsa da, bilgi sistemli biçimde işlenmez.

Çocuklar bilgiyi sistemli ve mantıklı biçimde
Somut İşlemler

7-11 yada

işleyebilirler, ama bunu yalnızca bilgi somut biçimde

12-yaşlar

verildiği zaman yapabilirler

Ergenler varsayımlar kurabilir, mantıksal sonuçlar
çıkabilir ve ister somut ister soyut biçiminde sunulsun,
Soyut İşlemler

12 yaş ve üzeri

karmaşık sorunları sitemli biçimde çözebilirler.

Ergenlerin tüm düşünce sistemleri değişir, gittikçe artan biçimde geleceğe
yönelik ve soyut düşüncelerle

ilgili olurlar. Jean Piaget'nin kuramındaki

soyut

işlemler evresi on bir- on iki yaş dolaylarında başlamakta ve yaklaşık on dört on beş yaşlarında kararlılık kazanmaktadır. Muuss (1975), eğitimin çocuklarda soyut
işlem düşüncesini hızlandırabileceğine inanmaktadır (Onur, 1995; 423).
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2.2.d Psikososyal Kuram

Erikson (1963- 1980) gelişimin aşamalardan
da bireyin

sosyal gelişimini

16ultu eder, bunu

temel alarak. Bu nedenle kuramının adı "psikososyal

kuram" olarak tanımlanmaktadır.
beklentileri değişir.

oluştuğunu

Erikson,

Her aşamada çocuğun gereksinmeleri ve toplumun
gelişim

sürecinin

bireyin bağımsızlık eğiliminin ve

toplumun bireyi denetim altına alma çabasının, ömür boyu sürdüğünü
İnsanın

doğuştan

akılcı

bir

yaratık

olduğunu

vurgulayan

16ultu eder.

Erikson,

davranışın

şekillenmesinde bireyin içinde yaşadığı kültüre büyük önem vermiştir (Yeşil yaprak,
2005; 121).

Tablo 2.2
Erikson'a göre Normal Gelişimin Sekiz Evresi

I
I
I

Bunalım

Dönem

Güveme karşı güvensizlik

Bebeklik

Ozerkliğe karşı utanç ve kuşku

Küçük çocukluk

Girişkenliğe karşı suçluluk

Ilk çocukluk

Çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu

Orta Çocukluk

Kimliğe Karşı rol karışıklığı

Ergenlik

Yakınlığa karşı yalıtılmışlık

Genç yetişkinlik

Üretkenliğe karşı durgunluk

Orta Yetişkinlik

Bütünlüğe karşı Umutsuzluk

Ileri yetişkinlik

Erikson' a göre birey

gelişimin

her evresinde

bir psikososyal

bunalımla

karşılaşır. Her bunalımda biri olumlu diğeri olumsuz iki olası çözüm vardır. Erikson
(1968), ergenliğe girişle birlikte ya kimlik'le ya da rol karışıklığıyla sonuçlanacak
bir dizi kararın alınması gerektiği varsayımını geliştirmiştir. Doğru kararlan olan
ergenler deneyimlerini

açıkça tanımlanmış

olacaklar, doğru kararlan

alamayanların

aşladıkça geliştirilerek

çeşitli kimliklerle

bir kimlikle bütünleştirmeye

yetenekli

ise ergenlik sona erdikçe ve yetişkinlik
ve oynanacak

rollerle ilgili sorunlarla
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bunalacaklardır

(Onur, 1995;452). Ergenlikteki en önemli değişim "kimlik krizi" veya

"kimlik karışıklığı" olarak adlandırılan dönemdir (Kulaksızoğlu, 1999; 31-32).

Ergenlik dönemi psikologlar, antropologlar, filozoflar ve anne-babalar tarafından
tanımlanmaya çok önceden beri başlanmıştır. Ergenliği "fırtına ve stres"zamanı olarak
tanımlayan modem ergenlik psikolojisinin babası olan G. Stanley Hail'm tersine Bios
( 1962) psikoseksüel gelişiminin dört evresinin sonuncusu olarak tanımlamaktadır.

Sieg

(1971) ise, insanda, bireyin yetişkine özgü ayrıcalıklarının kendisine verilmediğini
hissettiği zaman başlayan ve yetişkinin tüm gücü ve toplumsal konumu toplum
tarafından bireye verildiği zaman sona eren gelişim dönemi olarak tanımlamaktadır.
Schuiz (1972) ergenliği,

genç yetişkine

değişik yetişkinlik

rollerini

vatandaşlık

sorumluluğunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalmadan denemesine izin verildiğinde
yaşanan normatif bunalım olarak tanımlamıştır (Schuiz, 1972; akt.; Onur, 2004).

Toplumların genelinde ergenlik dönemi 12-20/13-20 kritik yaş dönemleri olup
yoğun kaygının yaşandığı gelişim dönemi olarak bilinmektedir. Bu gelişim döneminin
özelliklerini bilerek bu doğrultuda ergenlere yaklaşmak ve onlardan beklentiler içine
girmek önemlidir. Çocukluk ve yetişkinlik arasında bir geçiş dönemim ifade eden
ergenlik süreci Latince "Adolescence" sözcüğüne karşılık olarak kullanılır ve "büyüme
ve olgunlaşma" anlamına gelir. Ergenlik dönemleri kültürel özelliklere bağlı olarak
toplumlarda

farklı

farklı

yaşanmaktadır.

Ergenlerin

geçirmiş

olduğu

fizyolojik

değişimlerin hemen hemen aynı düzeyde olmasına karşılık, psikolojik yansımaları
kültürden kültüre farklılık göstermektedir (Kaya,2001). Ergenlerin duygusal olarak fazla
astınlmadığı, isteklerinin karşılandığı ve yüksek beklentiler ile karşı karşıya olmadığı
oplumlarda ergenlik dönemi fazla problem teşkil etmemektedir.

Ergenlik biyo- psiko-sosyal açıdan tanımlanırsa; biyolojik olrak hızlı büyüme ve
cil cinsel özelliklerin, ortaya çıkması ile başlar, kemikleşmenin tamamlanması ve
el olgunlaşama ile sonlanır; psikolojik olarak zihinsel ve kişilik özelliklerinin
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gelişmesi ile belirgindir; sosyal olarak ise, olgun kişilik rolünün benimsenmesidir
(Akboy, 1990).

Biyolojik görüşler de ergenlik dönemini fiziksel ve hormonal özelliklerin daha çok
etkilediğini iddia edilirken davranışçı görüşlerde ise, kültürel özelliklerin daha fazla
etkili olduğu vurgulanmaktadır. Literatürdeki araştırma sonuçlar, psikolojik faktörlerin
biyolojik faktörlerden daha etkili olduğunu göstermektedir (Tuncar, Kaplan, Mavi,
1976; akt.; Akboy,1990).

Ergenin başarılı ve sağlıklı bir yetişkin olabilmesi için bazı yaşam görevlerini
gerçekleştirmiş olması gerekmektedir'. Bu yaşam görevleri Robert Havighurst (Onur,
2004 ) tarafından aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
1. Bedensel özelliklerini kabul etmek ve bedenini etkili biçimde kullanmak,
2. Eril ya da dişil bir toplumsal rolü gerçekleştirmek,
3. Her iki cinsten yaşıtlarıyla yeni ve daha olgun ilişkiler kurmak,
4.Ana-babadan

ve

diğer

yetişkinlerden

duygusal

bağımsızlığını

gerçekleştirmek,
5. Bir mesleğe yönelmek,
6. Evliliğe ve aile yaşamına hazırlanmak,
7. Toplumsal bakımdan sorumlu bir davranışı işlemek ve gerçekleştirmek,
8. Davranışın rehberi olarak bir dizi değeri ve bir ahlak sistemini kazanmak, bir
ideoloji geliştirmek,

Ergenlik döneminde genç hizlı gelişen fiziksel, cinsel, biyolojik olgunlaşmaya

ğlı olarak bir takım gelişimsel kaygılar duyulabilir ( Kaymak, 1987; Kulaksıoğlu,
998). Örneğin ergenler okul ortamında yaşıtlarına oranla etkinliklerde geri kalmaya ya
öğretmenin sorduğu sorulara cevap verememeye bağlı olarak arkadaşlarının gözünde
ğersiz

olacaklarını

ve başkalarının

onlar

hakkında

olumsuz

düşüneceklerini

serler ve kaygılanırlar. Bu tür kaygı yaşayan ergenler gittikçe evde ve girecekleri
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sınavlarda da da olumsuz durumlar yaşarlar ve bu durum aile ilşkilerine de yansır
(Büyükkaragöz,

1990, Akt; Kulaksızoğlu,

1998).

Bireyin

hayatında heyecansal

gerilimin artması okul etkinliklerinde verimliliği azaltmaktadır. Stratton' a göre kişi,
öfkeye ve korkuya ne kadar az eğilimli olursa okul başarısı o denli yüksek olur. Moor
ise temel engelin korku olduğunu ve bunu öfkenin izlediğini belirtmektedir. Ancona,
anne-babanın bireyin içgüdüleri geliştirmede sorumlu olabileceğini belirtmiştir. Bireyin
deneyim yaşama imkanını kısıtlayan aşırı koruyucu bir eğitim, başarı güdüsünü
engellediği gibi, bireyi okul etkinliklerine karşı aşırı duyarlı yapmaktadır

(Origlia ve

Qullon, 1987; akt.; Erdinç, 1995).

İlgi ve sevgi görme ihtiyacının karşılanması bireyin ruhsal bakımdan sağlıklı
olabilmesi için önemli bir önkoşuldur. Sevgi ve şefkat görerek yetiştirilmiş çocukların
kendine güvenen, yaşama sevinci yüksek ve daha mutlu oldukları konusunda bir çok
ortak görüş bulunmaktadır. Sevgi görerek yetişenler başkalarına sevgi göstermede ve
başkalarından gelen sevgi mesajlarını almada daha başarılıdırlar. Aynı şekilde sevgi ve
kabul görerek büyüyen ergenler dış dünyanın zorluklarına, dışlanan ve yeterince sevgi
görmeden büyüyenlere göre daha kolay alışmakta, onlarla baş edebilmektedir. Anne babaların çocuklarına karşı güvenlerini açıkça ifade etmeleri onlarda güven yaratır.
Sevgi yoksunluğu içinde olan çocuklar ilgi görme ve kendilerini merkeze almak için
uyumsuz ve asi davranabilirler. Sebepsiz gibi algılanan bu tür davranışların temelinde
kabul ve sevgi görmeyen ergenin tepkisi yatmaktadır. Duyguların bastırıldığı, sevginin
gösterilmediği bir ortamda yetişen ergenlerde donukluk ve duygusal tepkilerde azalma
görülür. Bu gençler başkaları ile sosyal ilişki kurma konusunda daha az girişimde
bulunmakta, benlik değerini gerçekçi bir biçimde algılayamadığından kendini değersiz
bulmaktadır (Jeris, 1978; akt: Kulaksızoğlu, 1998). Anne ve babası tarafından baskıcı bir
ek.ilde yetiştirilmiş çocuklarda çekingenlik ve mahcubiyet kalıcı bir özellik olarak
ergenlikte de devam eder ( Kapta gel, 1991; akt.; Kulaksızoğlu, 1998).
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Sullivan, (1953) ergenin karşılaştığı patalojik ailesel ilişkilerinin, yaratabileceği
olumsuz etkenleri okul ortamı ile düzeltmek mümkündür. Sullivan'a gore okul ortamı
ergene diğer ergenlerin neler yaptığını görme olanağı sağlamakta, dolayısıyla ergen,
kendi deneyimlerinden farklı olan düşünceleri, tutumları ve bireyler arasındaki
aynlıkları

görebilmektedir.

Ergenlik döneminde okul ortamının ergenin kişiliğinin

oluşmasında önemli katkısı olduğu bilinmektedir (Güven,1973; akt.; Erdinç, 1995).

Okul ortamı ergenin kişiliğini etikilediği gibi, ergenin kişiliğine bağlı etkenler
de okul yaşamını bozabilmektedir. Ergenin kendi idealini gerçekleştirmede karşılaştığı
güçlük ergenlerin çoğunda bir engellenme duygusuna yol açar. Bu engellenme çeşitli
nedenlerle çok güçlü olursa tepkileri sadece duygusal alanda değil, zihinsel alanda da
görülür. Önce öğrenme isteğini etkileyen bir ketlenme ortaya çıkar. Çabalarının
yararsızlığını gören genç okul ortamının tümüne karşı bir düşmanlık duyar. Bu durumda
başarısızlık, once ve özellikle ergenin en yeterli olduğu konularda ortaya çıkar (Origlia
ve Quillon, 1987; akt.; Erdinç, 1995)

Okuldaki başarının değerlendirilmesi

sistemi de ergenin eleştirdiği konular

arasındadır. Okuldaki arkadaş ilşkileri, öğretmenin kişiliği, okulun mimari tarzı, gencin
okul hayatını etkilemektedir. Gençler okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri tarafından
anlaşılmak istenmektedir.

Başaka birisi tarafından anlaşılmak arzusunun, kendisini

tanımak ve anlamak isteğinden geldiği ileri sürülmektedir (Origlia ve Quillon, 1987;
Akt.; Erdinç, 1995). Robin ve Foster (1984 ), fizyolojik, bilişsel duygusal ve davranışsa!
değişikliklerin ortaya çıktığı ergenlik döneminde, başarılı, sağlıklı bir erişkin olabilmek
icin tamamlanması gereken beş gelişimsel görev olduğunu belirtmektedirler (Tamar,
1997; akt.; Tataker, 2003) . Bunlardan ilki, buluğ dönemi ile ortaya çıkan fiziksel
__elişme, birincil ve ikincil cinsiyet rollerinin oluşumu ve bütün bu biyokimyasal
değişmelerin etkilediği cinsel dürtü ve duygulardaki artışa, yani fiziksel ve psikoseksüel
eğişikliklere

ergenin

uyum

eveynden bağımsızlaşmanın

sağlamasıdır

(Tataker,

2003).

Ergenlik

döneminde

başarılması, değerler sistemi ve kimlik duygusunun
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gelişimi, tamamlanması
gereksinimi,

gereken iki gelişimsel

psikoanalitik

kuramda

görevdir. Anne babadan

önemli bir rol üstenmektedir.

ayrılma

Blos (1962),

içselleştirilmiş nesne bağlarından bağımsızlaşma sürecini " ikinci bireyleşme" olarak
kavramsallaştırmış, bu sürecin bir kimlik duygusuna ulaşma ile sona ereceğini ileri
sürmüştür. Ergen bu bütünleşme sağlatana kadar içe kapanmışlık ya da parçalanmışlık
hissedeceği durumlardan geçerek karşı çıkarakve baş kaldırarak uç noktalara gidecek ve
kendini deneyecektir (kılıç, 1994). Aileden ayrılma, temel gelişimsel görev olarak
görülse

de bunun

gerçekleşebileceğini

önemli

çatışma

belirtenler

ve

fırtınalar

olmadan

sağlıklı

de vardır. Younnis ve Ketterlinus

bir

şekilde

( 1987), ergen

gelişiminin bir yönünün çocuklukta geçerli olan kendilik tanımlamasını değiştirmek ve
anne babanın isteklerinden

çok, kendi deneyimlerine

uyan bir kendilik tanımını

geliştirmek olduğunu belirtmiştir. Bunu tamamlayan diğer bir yön ise, oluşturulan
bilişsel yapı ile ilgli olarak değerlendirmelerini

almak amacıyla anne babaya bağlı

olmayı içerir (Kılıç, 1994).

Yaşıtlarla etkili ilişkilerinin kurulması da yerine getirilmesi gereken önemli
gelişimsel görevlerden biridir. Yaşıtlarla olan ilişkiler ergenin yaşamında belirli ölçüde
ailenin yerini alarak, ergenlere tercihlerini değerlendirebilecekleri

referans kaynağı

sağlayarak ve yeni davranışları öğrenmede model olarak etkili olur (Adams ,1995; akt.;
Tataker, 2003) .

2.3 İletişim
Toplumsal barış ve huzurun sağlanmasında kişiler arası iletişim çok önemli bir
·er tutmaktadır. İletişim, kişiler arasında yer alan düşünce ve uygun alışverişi dile
getiren bir etkinliktir. Uygun iletişim yöntemini benimseme ve bunu doğru olarak
llanma hem kişisel ilişkilerde, hem de toplumsal yaşamda çok önemlidir.
Toplum içindeki bireylerin birbirleri ile sağlıklı ilişkiler kurması, o toplumu
ydana getiren bireylerin iyi ilişki kurma konusundaki ilkeleri, iletişimi engelleyen ve
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kolaylaştıran

unsurları

bilmelerine

ve

yaşamlarında

uygun

zaman

ve

yerde

kullanmalarına bağlıdır. Ülkemizin kalkınabilmesi için toplum içinde yaşayan bireylerin
birbirleri ile etkili iletişim kurmaları ve işbirlikleri oluşturmaları kaçınılmazdır. Böylece,
bireyler arasında oluşabilecek

gerginlik ve çatışmalar

oldukça

azalır ve zaman ·

kayıplarında da aynı doğrultuda azalma olur.
İletişim olgusu da pek çok kişi tarafından çok farklı yönleri önemsenerek, çok
farkı biçimlerde açıklanagelmiştir. Cüceloğlu iletişimi 70'li yıllarda kişiler arasında yer
alan düşünce ve duygu alışverişi olarak tanımlarken, şimdilerde " bir canın, başka bir
cana değmesidir"

biçiminde

tanımlayarak

bu kavrama

çok zengin

bir

anlam

yüklemektedir. Hoben, iletişimi konuşma ve sözel semboller olarak görmüş, "düşünce
ve görüşlerin sözlü olarak karşılıklı alışverişidir" biçimde tanımlamıştır. Andersen,
anlama olarak görmüş, "iletişim bizim başkalarını, başkalarının da bizi anlamalarına
yarayan

bir

süreçtir"

demiştir.

Bamlund,

iletişimin

etkili

olabilmek,

benliği

savunabilmek ve güçlü kılabilmek için belirsizliklerin azaltılması ihtiyacını gidermek
çabasından kaynaklandığını dile getirmektir. Berelso ve Steiner, iletişimin bir süreç
olduğunu

vurgulamışlar

sembollerin kullanılarak

ve "sözcüklerin,

resimlerin,

figürlerin,

bilgi, düşünce, duygu ve becerilerin

grafiklerin,

aktarılması

vb.

süreci"

olduğunu belirtmişlerdir olarak tanımlamışlardır. (Akt.; Ergin ve Birol, 2005; 6).
Egan

(1976),

kişilerarası iletişimin başarılı uygulamaları için üç boyuttan

ahsetmektedir. İlk boyut, sosyal zekanın temel faktörlerinden biri olan kişilerarası veya
sosyal durumda ne istediğimizi anlama becerisi olan farkındalık veya ayırt etmedir.
İkincisi, kişilerarası durumlarda kullanılan teknikleri içeren teknoloji boyutudur. Üçüncü
yut ise atılganlıktır.

Emmer ve diğerleri (2003), öğretimde iletişim becerileri konusu içinde etkili bir
iletişim için üç beceriye gereksinim olduğunu ifade ederler. Bu beceriler; yapıcı
ganlık, empatik tepki ve problem çözmedir. Yapıcı atılganlık, ilgilenilen konunun
a ifade edilmesini, hatalı davranışların

düzeltilmesi

için ısrar edilmesini ve
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zorlamaya ve boyun eğdirilmeye karşı direnç göstermeyi içermektedir. Bu durumda
yapıcı atılganlığın üç öğesinin olduğu görülmektedir. Bunlar; problemin veya durumun
açık bir şekilde ifade edilmesi, belirgin bir vücut dilinin olması (göz teması fakat
karşıdakini tehdit edici bir şekilde değil, vücudun dik olması ve yüz ifadesinin konuyla
uyuşması) ve uygun davranış veya problemin çözülmesi için direnç gösterme (Emmer
ve diğerleri, 2003; 14 7-148).

Kişilerarası iletişimde şayet cesaret eksikse, yüksek seviyede farkındalık ve
mükemmel teknik bilgi anlamsız olabilmektedir. Açıkça farkında olmadan ve teknik
yetersizlikle atılgan olmak kişiyi felakete götürebilir. Kişilerarası ilişkide olgunlaşmamış
atılganlığın değerli bir olgu olmadığı düşünülmektedir. Buna rağmen pek çok kişi iyi
görüş açısının olmasına ve tekniklerin tam anlaşılmasına rağmen grup hayatında bunları
kullanmada başarısız olabilmektedirler.

Bu yüzden atılganlık makul riskler alma

yeteneğidir (Egan, 1976; 36-37).

İnsalarararası iletişim günlük hayatın normal bir parçasıdır. "Kişiler iyi niyetli
olur ve birbirleriyle nasıl konuşacaklarını bilirlerse aralarında iletişim başlamış olur
kanısı yaygındır. İletişim bireyler arasında düşünce ve duygu alışverişini sağlamak
amacıyla, sözel ve sözel olmayan mesajların kullanılması sürecidir. Bireyler günlük ve
profesyonel

yaşantılarında

çeşitli insanlarla

etkileşim halindedir

(Terakye

1995).

Etkileşimin sağlıklı olabilmesi bireylerin kişilerarası ilişkilerdeki tutum ve becerilerine
bağlıdır. İnsanlar iletişimdeki beceri ve tutumlarına bağlı olarak çevreleriyle kurduğu
ilişkilerde zaman zaman kendilerini öfkeli, huzursuz, engellenmiş hissederler ve
iletmek istedikleri mesajın karşıdaki kişiye ulaşmadığını farkedebilirler (Özcan, 1996).

Beden dilinizi kullanmayı
üşüncelerini

ifade etmesidir.

öğrenin. Burada amaç kişinin kendi duygu ve
Örneğin;

"her gün sırtından çıkanları dolaba

kaldırrnadığın için odan çabuk dağılıyor ve toplamak benim epey zamanımı alıyor.
Odanı toplama konusunda biraz daha çaba göstermeni bekliyorum". Böyle bir yaklaşım
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diğer kişiye önem verdiğimizi ve emredici olmadığımızı iletir. Bu da olumlu yanıt alma
olasılığını artırır (Micheal ve Emmons, 19983 Özcan, 1998).

Altı veya daha fazla kişiden oluşan bir grubu gözleyin. Konuşmaların çoğunu
kim yapıyor? Diğerleri aktif dinliyor mu? Engelleme oluyor mu? Kim duruma daha
fazla hakim? Daha sonra bir çatışmada kendi beden dilinizi kaydedin (Ayaz, 2002). Bir
şeyi doğrudan olumlu şekilde söyleyin. Problemin boyutuna uygun tepki verin.
Karşınızdakinin haklarını ve duygularını gözetin (Rugancı,2001).

Katıldığınız

toplantıda beşer dakika arayla not alın. Kimi dinliyor? Hangi

davranışlar dikkatinizi çekiyor? Toplantı sonucunda notlarınızı gözden geçirin. Bu
insanları bilinçli olarak dinlediğinizde ne kazanabilirsiniz, düşünün ve yazın (Micheal
ve Emmons, 1998).

Algısal farklılıkları ve nedenlerini araştırınız. Bunun için bir toplantıda bazı
ana noktaları kaydedin ve daha sonra en az üç kişiye bunların ne olduklarını sorun
(Ayaz, 2002).

Bir görüşme

veya toplantı

öncesi beklentilerinizi

kaydedin

ve bunları

yerine getirmek için ne yaptığınızı düşünün. Başkalarının farklı beklentileri var mı?
Bunları çözmek için ne yaptığınızı değerlendirin (Ayaz, 2002).

Farklı bir görüş açısından bir tartışmayı başlatın ve bunu kazanmaya çalışın.
Ancak başkalarının sizi beğenmesini ya da kabul etmesini beklemeyin (Ayaz, 2002,
Micheal ve Emmons, 1998).

İletişim kurduğunuz kişinin fikrini, gücünü ve pozisyonunu dikkate almadan
eşit kişi
ssetrnenizi

olduğunuzu
sağlar.Bunun

düşünün.

Bu kendinizi

otomatikleşmesi

diğer

kişi

ile eşit olarak

zaman alır. Sonra bu durumla ilgili
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olarak düşüncelerinizi yazın ve buna duygularınızı ekleyin. Daha sonra düşüncelerinizi
açıklamaya başlayın (Micheal ve Emmons, 1998, Phelps, 1997).

Öğrenmek

istediğiniz

bir konu varsa bunu çekinmeden

sormaya çalışın.

Soru sormak istediğinizde uygun bir biçimde sorunuzu yöneltmekten çekinmeyin
(Ayaz,2002).Yaşamınızdaki

rolü gerçekleştirmek

için başkalarının

düşüncelerini

bir tarafa bırakarak gereksinimlerinizi ve önceliklerinizi saptayın (Ayaz,2002).

Fikrinizin,

hareketinizin

veya istediğinizin

reddedilmesinin

genel bir reddedilme

olarak değil sadece o durumun reddedilmesi olarak algılayın (Stevens, 1997).

Karşınızdaki

kişi konuyu değiştirmeye

ve başka karar vermeniz

ıçın sizi ikna

etmeye çalışırsa bozuk plak tekniğini veya yansıtma tekniğini kullanın. Karşınızdaki ne
derse desin görüşünüzü tekrar edin (Ayaz, 2002, Özcan, 1996, Üstün, 1995).
İletişimle İlgili nedenler
İletişim, kişinin bir bilgiyi ( veya mesajı) diğer bir kişiye aktarması sürecidir.
Amacı, karşı tarafın bu mesajı anlamasıdır ( Newton ve Davis, 1993; 91). Süreç bir
sistemin devam eden fonksiyonunu içermektedir. Öyleyse iletitişimi bir sistem olarak da
görebilmekteyiz. Sistem, belli bir amacı gerçekleştirmek üzere birbirleriyle etkileşim
halinde olan öğeler bütünü olduğuna göre iletişim sürecini yapılandıran temel öğeler de
bulunmaktadır. İletişim sürecindeki bu temel öğeler kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve
dönüttür (Akt; Ergin ve Birol, 2005; 27).
Watzlawick, Beavin ve Jackson; iletişimin ilişki ve içerik olmak üzere iki
oyutlu olduğunu belirtmiştir (Akt.; Özarallı, 1996; 75-76). Buna göre; içerik, mesajın
rendisini oluştururken, ilişki boyutu ise, mesajın nasıl verildiği ve algılandığı ile
ilgilidir.
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İletişim ve öğrenme arasındaki ilişki, öğretme-öğrenme

süreçlerini iletişim

açısından analiz etmeyi zorunlu kılar. İletişim, davranış değişikliği meydana getirmek
üzere, fikir, bilgi, haber, duygu ve becerilerin paylaşılma sürecidir (Çilenti, 1988; 43).
Mountrose (2000), çocuklarala ve gençlerle iletişime geçmenin yöntemleriyle
ilgili

olan

çalışmasında,

iletişim

yöntemlerinin

uygun

biçimde

kullanılmasının

öğrencilerin okuldaki başarısına olumlu yönde etkileyeceğini ortaya çıkarmıştır (Akt.;
Özçınar, 2003).
Stolworthy (1987), öğretmen yeterliliklerini, mesleki yeterlilikler, öğretimsel
yeterlilikler

ve kişilerarası

etkileşim yeterlillikleri

olmak üzere üç temel alanda

toplanmıştır (Akt; Gökçe, 1999). Böylece öğretmenliğin önemli boyutlarundan biri olan
iletişim becerisini temel bir öğe olarak nitelendirmiştir.
2.4.1 Atılganlığın Tanımı
Bireylerin kendilerini oldukları gibi anlatabilme, olumlu ve olumsuz duygularını
iletebilme, kendilerine ters gelen isteklere karşı koyabilme, karşındakinden
,ulunabilme becerisinin

kazandırılması,

kısacası

iletişim eksikleri

istekte

olan kişilerin

roblem davranışlarını ortadan kaldırarak uygun davranışların kazandırılması atılganlık
kavramı ile ilgilidir (Alberti, Emmons, 1998).
Atılganlıktaki temel anlayış kişilerin kendi istediklerini diledikleri gibi yapmaları değil,
itliği gözetmeye

çalışmalarıdır.

& Alberti

Emmons

(1998)'ye

göre,"Atılgan

Davranış" biçimi insan ilişkilerinde eşitliği gözetir ve gereksiz endişelerden arınmış bir
şekilde,

kendi

.unabilrnemizi,

çıkarımız

doğrultusunda

duygularımızı

dürüstçe

hareket
ve rahatlıkla

edebilmemizi,
ifade

kendimizi

edebilmemizi

ve

kalannın haklarını çiğnemeden, kendi haklarımızı kullanabilmemizi mümkün kılar.

Jakubowski-Spector

(1973) atılganlığı,

bireyin başkalarına

saygılı olması

da kendi duygu, inanç ve düşüncelerini de içten anlatabilmesi olarak tanımlamıştır
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(Akt; Görüş, 1999). Lazarus ( 1973) atılganlığı, bireyin kendi düşüncelerini hislerini
özgür olarak söyleyebilmesi ile atılganlık kavramını bağdaştırmaktadır (Akt.; Görüş,
1999).
İngilizce karşılığı assertiveness

olan atılganlık sözcüğü için çeşitli yazarlar

tanımlar yapmışlardır (Arı, 1989; Çulha ve Dereli, 1987; Voltan, 1980). Longrish
(1981), Oxford İngilizce sözlükte "assertive", sözcüğünün karşılığının olumlu ifade
edilen eylem, açıkça söylemek ya da iddia etmek olduğunu bildirmiştir (Akt.; Görüş,
1999). Wolpe (1966), atılganlığı, hak ve duyguların sosyal olarak onaylanabilen tüm
ifade biçimleri olarak tanımlamıştır.

Wolpe; kızgınlık, öfke, anlaşmazlık,

üzüntü,

hoşlanma, sevgi duygularının ifade edilmesini bu betimsel kapsam altında açıklamıştır
(Akt; Görüş, 1999). Bandura (1963), atılganlığı kişinin kendini ifade edebilme yeteneği
olarak tanımlamıştır (Akt; Görüş, 1999). Dr. Jonathan Kandell (1997), atılganlığı bireyin
diğerlerinin haklarına tecavüz etmeden istek, ihtiyaç ve temel haklarını ifade edebilmesi
olarak tanımlamaktadır (Akt.; Görüş, 1999).

Atılganlık sözcüğünün güvengenlik (Voltan Acar, 2001 'dan Akt; Uşaklı 2006),
endini

etkili

olarak ortaya

_006), etkili davranma

koyma

(Davaslıgil ve diğerler, 1998'den Akt; Uşaklı

(Uşaklı, 2006), güvenli davranış (Baltaş ve Baltaş, 1986),

güvenli girişken (Cüceloğlu, 1993) anlamlarında kullanıldığı da görülmektedir.

4.2 Kişlerarası İlşkilerde Davranış Biçimleri

Sosyalleşme, kültürden kültüre farklılık gösterdiği gibi sosyalleşmenin başlaması
toplumdan diğerine farklılık göstermektedir. Sosyalleşme, bireylerarası ilişkilerde
ılıklı yani etkileşime dayalı

derin bir ilşkidir.

iletişim, güven, işbirliği gibi

lunılaşma süreçleri ve bireyin sağlıklı bir kimse olup olmamasını doğrudan etkileyen
i bir yapı olduğu düşünülebilir.

Bireylerin

duygusal, toplumsal,

fizyolojik

ksinmelerini giderme zorunluluğu onların davranışlarının temelini oluşturmaktadır.
yler bu

ihtiyaçlarını

karşılamak

için çevresindeki

kişilerle

sürekli

iletişim
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halindedirler.

Bu iletişim esnasında

ifade edilir. Bazı bireyler
etmek için diğerlerini
çekingendirler

duygu, istek ve ilgiler değişik davranış biçimleriyle

çevreyle

ilşkilerinde

elde etmekte

suçluluk duygusu ve öfkeyle doludurlar

kaynaklar

içinde bulunduğu

olarak gösterilmektedir.

yoksunluğu

(Cüceloğlu,

ulaşamaz

saldırgan

ve

sınıflandırma

arası

Birey kaynaklı

ilişkilerdeki

dolaylı

Bu nedenle

kendisi

de çoğu kez

engellenmeye

engellenmenin

yol açan

nedeni, kişide güven

İsteklerini ortaya koyamayan

çekingen,

(manipülatif)

0-6

davranışlarında

kendi

olarak,

çiğnememeyi

mutsuz ve umutsuz

olarak

hayatları

ile

olabilir

davranış

temelde

başkasının

yrılır (Rich, Schroeder,

ve

hedeflere

ulaşmada

i 1 e en çok
hakkına

1976; akt.; Görüş, 1999).

endişe
ifade

bireyin
duymadan

edebilmeyi,

başkalarının

haklarını

kişilerin kendilerini

ifade
arttırıp

daha fazla saygı görmeye
daha

başarılı

olduklarını,

daha etkin iletişim kurabildiklerini

karıştırılan

tecavüzü

Bu

örneklerini

olarak benlik saygılarını

yendiklerini,

ve diğer insanlarla

ayrılmıştır.

davranış,

rahatlıkla

kullanabilmeyi

depresyonu

pasif,

ve Üstün, 1995).

etmesini,

1998). Araştırmalar

atılgan,

iletişim

atılgan

hareket

dürüstçe
haklarını

ilgili

Atılgan

guruba

bireysel

atılan

doğrudan bir sonucu

endilerini daha iyi anladıklarını

dırganlık

arasında

içerir (Albeni, Emmons,

ladıklarını,

dört

olmayıp

doğrultusunda

azalttıklarını,

tarafından

(Ayaz, 2002 Özdağ,1999

duygularını

başarmalarının

Bond
üzere

sınıflandırması

çıkarları

tüketici

duygularını

gôstermiştir.

olmak

yaşları

savunmasını,

edebilmeyi

davranışlar

için kullanılmaktadır

Temelleri

endişe

Bazı bireyler ise o denli

1993 ve Örgün, 2000).

çevre ve kişinin

ve bu yüzden saldırgan,

kişilik yapısının

ınıflandırmak

-atandaş

(İkizoğlu,

çekerler.

elde

1993: 309).

İnsanlar

cendini

güçlük

ve isteklerini tam olarak ortaya koyamamaktır.

kişi hedefine

.. Yani isteklerini

küçük görme, kırma eğilimi gösterirler.

ki isteklerini

Bir kişinin

saldırgandırlar

davranış

içermesi

saldırganlıktır.

sebebiyle

atılganlıktan
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Atılganlık eğitimi ile uğraşan bazı profesyoneller "dolaylı saldırganlık" adını
verdikleri bir davranış kategorisinden daha söz ederler. Bu eylemler açık olmayıp
gizli veya çift mesaj içeren kategorilerden oluşmaktadır.
Tablo 2.3 Dolaylı Saldırganlık
Atılgan Olmayan

Saldırgan Davranış

Atılgan Davranış

Davranış

Gönderici-»
Gönderici
+-->Kendini inkar eder

Tutuk-kırılmış-endişeli
Başkalarının onun adına

+-->Kendini düşünür

düşünür

--Kendirıi ifade eder

+-->Kendini iyi hisseder

+--->Başkaları için seçim
+->Kendi için seçim yapar

yapar.

seçimyapmasına izin verir.
Arzu ettiği hedefe ulaşamaz

Gönderici

Başkalarını hiçe sayarak

+->Arzu ettiği hedefe
+---> Arzu ettiği hedefe

ulaşabilir.

başkalarını kırarak ulaşır.

l
I

ALICI

ALICI

ALICI

Suçlu ya da öfkeli

+-->kendini inkar eder

+-->Kendini düşünür.

Göndericiyi küçümser

+-->Kendini inkar eder

-Kendini düşünür.

I

i

Atılgan

olmayan

davranışlar,

alıcıda

anlayıştan

zihin

karışıklığına

ve

•• ôndericiyi itici ve dengesiz bulmaya kadar değişkenlik gösteren bir dizi duyguya yol
ar. Alıcı, göndericinin pahasına hedeflerine ulaşmış olmasından

dolayı suçluluk

e öfke duyabilir. Saldırgan davranışların alıcıları ise kendilerini daha çok kırılmış ve
mcinmiş hissederler, savunmaya geçerler hatta kendilerine karşı saldırganlaşırlar.
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Atılgan olmayan davranış biçiminde
saldırgan davranışlara

gönderici kendini inkar ettiği için, alıcı ise

muhatap olduğu için acı çeker. Atılganlık

ise hiç kimse kırılmaz,

acı çekmez ve büyük olasılıkla

Atılgan ve saldırgan bireyler arasında değerlendirilmeyen
tanımlanırlar.

Çekingen

bireyler

olduklarına inanırlar. Yaşamlarının

güçlü

yanlarının

söz konusu olduğunda

her iki tarafta başarıya ulaşır.
diğer bireyler çekingen
farkında

olmazlar,

kontrolleri çoğu zaman başkalarının

olarak
sıradan

elindedir (Voltan,

1980; akt.; Görüş 1999).
Çekingen birey kendisi ile iletişim kurulmasına
girmez (Femsterheim

izin verir. Ancak kendisi direk ilişkiye

ve Baer, 1976 akt.; Görüş 1999).

2.4.2a Çekingen (Pasif) Davranış
Pasif davranış bireyin duygu, inanç, düşünce, gereksinimleri gibi kendine
özgü unsurları

yansıtmada

yetersiz olması; hakları

başkaları

tarafından

ihlal

edildiğinde buna karşı koymaması ve kendini savunamaması olarak tanımlanabilir
(Ayaz, 2002 ve Özdağ, 1999).

Pasif davranış yoluyla iletişim kuran kişiler duygularını
saklama eğılimlidedirler.

Bu kişiler sosyal ve profesyonel

ve isteklerini

ilişkilerde de olumlu

-eya olumsuz duygularını, düşüncelerini ifade etmede güçlük yaşamaktadırlar.
Pasif bireyler çoğunlukla susmayı tercih ederler ya da "ben önemli değilim", "bana
dırmayın" . "duygularım önemli değil" gibi mesajlar ifade eden sözel veya sözel
Imayan ifadeler kullanırlar.
tıştırıcı

rol

oynarlar.

Onaylamadıkları

Yaşanan

sorunda

bir
kendi

durumla

karşılaştıklarında

sorumluluklarını

emezler. Diğer kişinin sorunu çözmesini beklerler ve çatışmaktan

anlamak
kaçınırlar.

Özgüvenleri azdır ve duygularını çok nadir olarak dile getiriler. Özgüvenleri az

uğu için de kendi düşünce, inanç ve duygularının başkalarınkinden

daha

siz olduğu düşüncesindedirler ve başkalarının onlar adına karar vermesine
verirler. Başka insanların güdümünde hareket ettiklerinde rahattırlar. Kötü
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izlenim bırakma ya da aptalca görünme korkusu ile de kendilerini ifade etmezler.
Sık sık özür dilerler. Bir şey istemek ya da hayır demekte güçlük çekerler.
İletmek istediklerini üstü kapalı iletirler ve kendisi anlatmadan başkalarının ne
istediğini anlamasını beklerler. Başkaları tarafından sık sık kullanıldıkları,
hedeflerine ulaşmakta güçlük çektikleri, bireysel haklarını koruyamadıkları ve
kullanamadıkları belinmektedir. Boyun eğici davranışlar bireyin kendini kabulünü
etkiler, benlik saygısını azaltır ve bazı bireylerde yaygın değersizlik,depresyon ve
hatta saldırganlık patlamaları olur (Ayaz,2002; Özdağ,1999; Üstün, 1995).

Pasif davranışlar

sergileyen

kişilerin

beden ifadeleri

de kendilerine

güvensizliklerini yansıtmaktadır. Göz iletişiminden kaçınırlar, aşağı veya yukarı
bakarlarr,

ses tonları çok yumuşak, sakin, kararsız, hafif titrek ve kısıktır. Yüz

ifadeleri af diler gibidir. Başkalarının Üzerlerine gelmelerine veya arada çok az mesafe
bırakarak konuşmalarına izin verirler. Başları hafif öne doğru eğilmiş ve boyunları
yana doğru bükük, bir görünümdedirler. Rahatsız ve eğri oturlar ve her an kaçmaya
hazır bir görünümdedirler. El sık sık ağza götürülür ve kapatılır. Eller kıvrılır ve
bükülür. Hareketleri yavaş olup sinirli sinirli parmakları ile oynarlar (Ayaz, 2002;
Özdağ, 1999, Phelps ve Austin, 1997).

İnsan davranışlarının bir başka boyutu da çekingen davranışlardır. Çekingen
davranışlarda

bulunan insanlar

endişeli, başkalarının onlar

genellikle, kendilerini

adına

seçim

yapmasına

inkar

eden, tutuk,kırılmış,

izin veren ve istediği hedefe

laşamayan kimselerdir (Alberti ve Emmons, 1998: 45). Çekingen insanlar, gerçek
düşüncelerini söyleyemedikleri gibi, ortak bir fikir oluşmasına da katkıda bulunamazlar
·e kendilerini değersiz hissedebilirler. Bu yüzden çekingen davranışların genel olarak
sonuçları şu şekilde sıralanabilir:
-Gerçekten ne istediğini veya neye ihtiyaç duyduğunu karşılayamama.
-Başkalarından daha az saygı görme.
-~ ısa süreli de olsa stresin azalması (Sorensen, 2005; akt; Uşaklı 2006).
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2.4.2b Saldırgan (Agresif) Davranış

Saldırgan
getirmelerine

ve

davranışlarla
kendilerine

kendini
değer

ifade

eden bireyler,

vermelerine

karşın,

duygularını

başkalarının

dile

haklarını

yadsıyarak ve onların yerine karar vererek diğer insanlara zarar verirler. Saldırgan
davranışlarda bulunan kişiler yakın ilişki kuramazlar ve öfkelerini yanlış biçimde ifade
ederler. Saldırgan
davranışları

davranış

gösteren

bireyler,

emir verici

tutumları

ve öfkeli

nedenleriyle iletişim kurmaktan kaçınılan kişilerdir. Saldırgan bireyler

karşılarındakilerine emrederler, küçük düşürmeye çalışırlar ve onları kullanarak kendi
amaçlannna ulaşırlar. Çoğunlukla "sen dilini" kullanırlar. Üstünlük havası, küstah ve
alaycı tavırları yaygındır. Karşılarındaki

kişilerle savaşma ya da kaçma tepkisi olayı

çıkarırlar. Yaşamı bir rekabet olarak görürler ve yaşamın her zaman diğer insanlara
karşı kazanmaya bağlı olduğunu düşünürler. (Sen önemli değilsin, ben senden daha
önemliyim ve her şeye rağmen ben kazanmalıyım).
cezalandırıcı,

Saldırgan davranış, genelde

düşmancıl, suçlaucı ve aşın talepkardır (Akıncı, 1999; Ayaz, 2002;

Ôzdağ, 1999; Rugancı, 2001 ;Tanığ, 1993 ve Üstün, 1995).

Saldırgan davranan bireylerde beden ifadeleri gergindir, genelde ayakta dururlar.
Öfkeli yüz ifadesi, yüksek ses, başkalarıyla sık fikir uyuşmazlığı, dikilip kalan göz
eması, eller belde, ayaklar açık duruş, küçülmüş gözler, işaret eden bir parmak, üstün,
otoriter bir konuşma vardır. Konuşurken ya başkalarını rahatsız edecek kadar yaklaşır
ya da iletişimi güçleştirecek kadar uzak dururlar (Ayaz, 2002; Phelps, 1997 ve Tanığ,
993).

Tüm bu tutumlar bireylerin çevreleriyle ilişkilerinin bozulmasına ve onların
giiveninin sarsılmasına neden olur. Saldırgan davranışları nedeniyle çevresiyle olumlu
· kiler kuramayan bireylerin düşeceği yalnızlık ve öfke duygusu, sonuçta bir kısır
öngü yaratır (Ôzdağ, 1999). Saldırganlık erkeksi bir davranış olarak görüldüğünden
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bir kadının bu şekilde davranması aslında oldukça cesaret ister ve saldırgan kadın bu
davranışların beden dilini nerede ise herkes tarafından dışlanarak öder (Phelps, 1997).

Saldırganlığın ne olduğunu herkesin bildiği düşünebilirse de, "Hangi davranışlar
saldırgan sayılmalıdır?"

sorusunun yanıtı üzerinde bir anlaşmaya varılmış değildir.

Davranışcı ya da öğrenmeci yaklaşımların da yeğlediği, en yalın tanım " saldırganlık
başkalarını inciten ya da incitebilecek her türlü davranıştır" biçiminde yapılabilir
(Dönmez, 2003; 247).

Adler ( 1994), saldırgan tiplerinin kişilik özelliklerini; kendini beğenmişlik, hırs,
kıskançlık, cimrilik ve kin olarak belirtir. Buna karşılık saldırgan olmayan tipler ise
soyutlanmışlık,

korku,

ürkeklik,

uyum

yeteneğindeki

azalmanın

belirtisi

olan

dizginlenmiş içgüdülere sahiptirler.

Saldırgan

davranışlar

sergileyen

kişiler

karşısındaki

insanların

(alıcının)

kendisini önemsiz ve incinmiş hissetmelerine yol açabilmektedirler. Karşısındaki kişi
kendisine hak tanımadığı için alıcı, kendisini kırılmış ve aşağılanmış hisseder; savunma
yapma gereği duyar (Alberti ve Emmons, 1998; 44).

Saldırganlıkta hedef, ne pahasına olursa olsun kazanmak için kendi yolumuzda
ilerlemek olduğu söylenebilir. Bu yüzden genellikle saldırganlık hem fiziksel hem de
psikolojik olarak yıkıcı olabilmektedir. Saldırgan insanlar başkalarının ilgi, hak, istek ve
ihtiyaçlarıyla

kesinlikle ilgilenmemektedirler.

Saldırganlıkla

ilgili olarak şu temel

noktaların göz önünde bulundurulması belirtilmektedir:

-Saldırganlık genellikle saldırganlığa yol açar (şiddet şiddeti doğurur).
-Saldırgan insanlar, başkalarınca istenilmeyen,

uzak durulan ve popüler olmayan

anlardır.
anlar, saldırgan insanlarla ilişki kurmak istemez ve onlara ihtiyaç duyduklarında
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yardım etmekten korkar ve çekinirler.
-Saldırganlık,

saldırgan

davranışta

bulunan

insanın

çok kısa bir süreliğine

hissetmesini sağlar, ancak zamanla kişi kendini kötü hisseder

iyi

(Sorensen,2005; akt.;

Uşaklı 2006).

Saldırganlığı etkileyen bazı faktörler olduğu bilinmektedir.

Cinsiyet, ortam

özellileri, medya, saldırganlığı etkileyen faktörler olarak belirtilmektedir.

Özellikle

medyadaki şiddet içerikli programlar saldırganlığı tetiklemektedir (Gürşimşek, 1988).

2.4.2.c Manipülatif (Dolaylı) Davranış

Manipülatif davranan kişilerin başkalarının haklarına saygı duyar gibi görünüp,
gerçekte saygı göstermediği,

belirgin olarak da diğer kişilerin suçlu hissetmesini

sağladığı yada açık reddedici mesaj vermektense
davranışlar gösterdiği,

unutturmayı

ve unutmayı seçen

kişisel görüşlerini açıklamaktan daha fazla başkalarının

ilişkilerinin arkasına saklanmayı tercih ettiği, kendi gereksinimlerini
başka

insanların

enerjilerini,

zamanlarını,

karşılamak için

yeteneklerini

kullandığı

görülmektedir (Ayaz,2002; Gemi, 1997; Özdağ, 1999 ve Üstün, 1995). Duruma ve
kişiye göre değişkendirler.

Öfkelendikleri

zaman çeşitli hilelerle intikam almaya

alışırlar. Bunu öyle dolaylı yollardan yaparlar ki, öfkesini yönettiğini kimse, onun
cendisine öfkelenmiş olduğunu anlaymaz (Ayaz, 2002 ve Phelps, 1997).

Beden ifadelerinde, aşırı arkadaş canlısı ve kur yapar görünümdedirler.
ronuşurken karşısındakini rahatsız edecek kadar yakınlaşır ya da iletişim kuramayacak

cadar uzaklaşırlar. Eleştirileri göz, ağız ve dudaklarını anlamlı biçimde oynatarak
olaylı yaparlar. Göz temasları duruma göre değişir. Ses tonları imalı ve tehditkardır.
Hareketlerinde koruyuculuk, naziklik, kur yapıcılık dikkati çeker (Ay az, 2 O O 2).
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Duygu ve düşünceleri ifade etmede kullanılan pasif, saldırgan ve manipülatif
iletişım

tipleri özgüvenin az olduğu davranışlardır. Bu tip davranış biçimlerini gösteren

bireylerde benlik saygısı ve kişisel başarı duygusunda azalma, motivasyon kaybı,
olumsuz

duygular,

yorgunluk,

gastroentestinal

(sindirim)

sistem

sorunları

ve

sigara alkol kullanımında artma daha sık görülmektedir (Ay az, 2 O O 2) .

2.4.2.d Atılgan Davranış

Atılgan davranış pasif, saldırgan ve manipülatif davranışın alternatifi olarak
değerlendirilmektedir

(Özdağ, 1999). Atılganlık evrensel bir özellik olmayıp, kişiye

ve duruma göre değişmektedir. Bireysel farklılıklar ve kültürel özellikler önemli rol
oynamaktadır. Kendini ifade etme; insanın temel gereksinimi olmasına karşın, atılgan
davranışın

batı

kültürünün

özelliği

olduğu

belirtilmektedir.

Kültürler

arası

etkileşimin artması bu davranışı öğrenme isteğini artırmaktadır (Ayaz,2002).

Albeni Emmons, atılganlığı eşitliği temele olan kişiler arası davranış tipi olarak
tanımlar.

Bireylerin

duygularını
haklarını

dürüstçe
korumayı

ellerinden

gelenin

en iyisini

ifade etmeyi, başkalarının
öngören

davranış

olarak

yapmalarına

haklarını

yardım

eden,

ihmal etmeden kişisel

da açıklamaktadır

(Gökalan,2000;

Şahiner,1994; Terakte ve Üstün,1997).

Voltan,
amımlamıştır

atılganlığı

(Örgün,2000).

dışındaki

olumlu

·· etebilme

ve

.-\yaz,2002).

iddialı,

Ayrıca

ve olumsuz

karşısındaki

girişken,

atılgan kişiliğin

duygularını,

kişinin

kendini

hakkını

ortaya koyan
özelliklerini,

karşısındakilerine
koruyabilme

sözcükleriyle
bireyin

en etkili
olarak

kaygı
şekilde

betimlemiştir

36

Smith'e göre atılganlık, bireyin herhangi bir insan ilişkisine sağlıklı katılımı için
temel olan yaklaşımdır. Bu yaklaşım insanlar arasında güven, sıcaklık, yakınlık, sevgi
ve

sevecenlik

edebilmelerine

gibi

bağların

oluşmasına

ve

bireylerin

kendilerini

ifade

olanak tanır (Örgün, 2000). Wolpe, atılgan davranışın, saldırgan

davranışı içerdiği fakat atılgan davranıştaki saldırganlığın dostça, sevgi dolu, kaygıdan
uzak bir saldırganlık olduğunu belirtmiştir (Erbaş, 2000, Gökalan, 2000 ve Şahin, 1999).

Atılganlık, başkalarını küçük görmeden, onların haklarını yadsımadan, bireyin
kendi haklarını koruyabilme, duygu ve düşüncelerini açıkça anlatabilme yolu olarak
geliştirilen bir çeşit kişiler arası ilişkiler biçimi olarak tanımlanmaktadır
1999; Ayaz,

2002; Michael

ve Emmons,

1998; Phelps,

(Akıncı,

1997; Şahiner,1994;

Uğurlu,1994; Uğurluoğlu,1996 ve Üstün, 1995).

Atılgan davranış bireye değil, soruna yönelik olduğu için birinin diğerine
üstünlüğü

ile sonuçlanmaz.

Atılganlık

bireyin benliğini,

onurunu

ve haklarını

orumasıdır. Bireylerin haklarına saygı göstermek, her bireyin görüşlerini ve karşı
görüşlerini ifade etme hakkı bulunduğunu kabul etmek, başkalarını tehdit etmeden
ygu ve isteklerini ortaya koymaktır. Hem kişinin kendi bütünlüğünün, hem de diğer
· inin bütünlüğünün sürdürülmesidir. Seçimlerini yaparken uygun şekilde evet yada
yır demesini bilirler. Ne istediklerini kesin ve anlaşılır bir biçimde belirtirler. Bir
yin yanlış olduğundan

şüphelendiklerinde

soru sorarlar ve açıklama

isterler.

kalarının kendilerini kullanmasına izin vermezler. Ben dilini kullanırlar,
· kilerinde duyarlı ve hoş görülüdürler.
ebilirler. Kendi
rçekleştirirler.

yaşam

Etkili, sağlıklı ve uyumlu etkileşime

kararlarını ve seçimlerini yaparlar ve hedeflerini

Stresörlerle daha etkili başa çıkabilirler. Olumlu ve olumsuz

_ gularını dürüst ve uygun şekilde ifade ederler (Ayaz,2002; Becet, 1998 ve Uğurlu,
).
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Atılgan

davranış,

değerlendirilmektedir.
edebilirler.

Atılgan

pasif, saldırgan

Atılgan
davranış

kişiler
bireyin

ve manipulatif
kendilerini

gerçekçi

davranışın

açık

amaçlarını

etkili tutumlar içinde, bu amaçlara ulaşmak

için, kendisinin

korumak

davranışın

üzere hareket

etmesidir.

Atılgan

ve

sakin

alternatifi
bir

belirledikten

olarak

şekilde

ifade

sonra, açık ve

ve diğer kişilerin haklarını

kendine

göre özellikleri

vardır.

Bunlar;
1- Ben dilini içerdiğinden

bireyin kendisini ifade etmesini sağlar.

2- Dürüsttür ve direkt olarak ifade edilir.
3- İlişkiyi güçlendiricidir.
4- Doğrudan ve kesindir.
5- Başkalarının

haklarına saygılıdır.

6- İletilmek istenen mesaj için göz teması, ses, vücut duruşu, yüz ifadesi, el ve vücut
hareketleri,

mesafe, zamanlama,

akıcılık ve dinleme gibi dil dışı öğelerden

yararlanmaktır.
- Sosyal olarak daha kabul gören bir davranıştır.
- Bir ilişkide, ilgili her iki tarafın eşitliğine ve yararına yöneliktir.
9- Duyguların,

hakların,

gerçeklerin,

görüşlerin,

ricaların ve sınırların

söze

dokülmesidir.
O-Evrensel değil, kişiye ve duruma uygundur.
- Toplumsal sorumluluk üstlenmektir.
__ İnsanın doğasında yoktur, öğrenilir.

Edinsel bir davranış olup, öğrenilmiş
; Özdağ, 1999;Tschudin

"Saldırgan

tutumların

kombinasyonudur

(Örgün,

ve Shober 1990).

ve çekingen

davranışların

aksine atılganlıktaki

ar için en iyi çözümü bulmak olduğu söylenebilir.
sorumluluklarının

bir

olduğunu

göz önünde

temel hedefin,

tüm

Atılgan kişiler, herkesin eşit hak

bulundurur.

Bu yüzden

atılgan

davranış
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biçiminin "kazan kazan"

çözümüne dayanmaktadır. Atılgan davranış biçiminin olası

temel sonuçlan şu şekilde sıralanabilir:
•

Atılgan davranış biçimini sergileyen bir kimsenin ihtiyaçlarını karşılama olasılığı
yüksektir.

•

Atılgan davranış biçimi kontrollü olmamızı sağlar.

•

Atılgan davranış biçimi kendimize olan güvenimizin artmasına yardım eder.

•

Atılgan davranış biçimini sergileyen insanlarda stresin azaldığı görülmektedir
(Beck ve diğerleri, 1985).

Greenberg
belirtmektedir.

(2002), bu üç davranış

Atılgan davranışta

biçiminin

Kisi, kendini

ana noktalarını

rahatlıkla

şu şekilde

ifade edebilmekte

ve

ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Bunları yaparken başkalarını incitmez ve kendini iyi
hisseder. Atılgan olmayan (çekingen) davranış biçiminde ise kişi başkalarını tatmin
etmek adına isteklerini inkar edebilir. Başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak için kendi
ihtiyaçlarını feda edebilir. Saldırgan davranışta kişi, başkalarını harcamak pahasına
istediği gibi hareket ederek üstünlük kurma peşindedir (Greenberg, 2002; 95).

Atılganlık, ne pahasına
aksine

olursa

olsun kazanmak demek olmamakla

ihtiyaçların ve hakların adil bir

55).Atılgan olmak istediğimizde

şekilde

karşımızdaki

oluşturulmasıdır

birlikte

(Rogers, 2002;

kişinin gözlerine bakmalı fakat çok

yakından işaret parmağımızı sallayarak onu göstermemeliyiz. Ellerimiz açık bir şekilde
durarak; anlaşılır, sakin, ciddi bir SES tonu kullanmalıyız (Rogers, 2002; 134).

Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklar da davranış biçimleri atılgan, saldırgan ve
çekingen olabilmektedir (Deluty, 2004). Atılgan çocuk kendini açıkça ve doğrudan ifade
erken başkalannınhaklarına ve duygularına saygı göstermektedir. Örneğin, kendisiyle
v edilen bir çocuğun alay eden diğer çocuğa atılganca tepkisi "Lütfen benimle
etmeye bir son ver. Eğer ben de senle alay edersem bu hiç hoşuna gitmez!"
ilir (Deluty, 2004; 32). Saldırgan

ve çekingen

çocukların bazılarında

atılgan
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hareket

edebilme düşüncesi asla zihinlerinde oluşmamaktadır. Saldırgan çocuklar da

kendi düşünce ve duygularını

ifade

edebilirler. Fakat

bunu zorlayıcı

ve

diğer

insanların zararına rağmen yapmaktadırlar. Örneğin, kendisiyle alay edilen saldırgan bir
çocuğun olası davranışları

yumruk atmak, çimdiklemek, ısırmak, çığlık atmak ve

tükürmek gibi "kavga" tepkileri olabilmektedir (Deluty, 2004;33). Çekingen

çocuklar

ise diğer insanların duygularını, güçlerini veya otoritelerini dikkate alırlar fakat kendi
haklarını

ve duygularını inkar ederler (veya) savunmazlar. Örneğin, kendisiyle

edilen çekingen

alay

bir çocuğun olası davranışları uzaklaşmak, ağlamak, saklanmak ve

surat asmak gibi "kaçma" tepkileri olabilmektedir (Deluty, 2004;33).

2.4.3 Atılgan Davranışın Öğeleri
Atılgan

davranış

incelemiştir.(Akt;

tarzını

sistemli

bir

şekilde

Micheal

Serber

( 1970)

Görüş 1999). Göz teması kurmakta zorlanan bireylerin özgüven

sıkıntıları bu bireylerin atılgan olmasını engellemektedir. Atılgan bireyler çevik ve dik
bir duruşla karşısındaki insana doğrudan bakar. Özgüvenleri düşük olan bireyler karşı
karşıya oturmaktan rahatsız olurlar. Doğal bir şekilde yapılan el ve vücut hareketleri
konuşmacının açık, kendine güvenli olduğunu gösterir. Atılgan dinleme yapan bir insan
diğer insanlarla aktif olarak ilgilenir. Etkin dinleme yapan birey karşısındaki kişiye
duyduklarından ne anladığını belirtir (Gordon, 1970). Atılgan birey dinlerken başka
meşguliyetleri

bir kenara bırakır,

enerjisini konuşan

kişi üzerinde

odaklaştırır.

Atılganlığın doğrudan gözlenmesi mümkün olmayan bir öğesi de düşünme sürecidir.
.zun yıllardır, yaklaşımların

davranışları

etkilediği

sezgisel olarak bilinse

de,

ikolojik araştırmalar ancak çok yakın zamanda aradaki bağlantıyı bilimsel olarak
abilmiştir.

Albert

Ellis,

Donald

Meichenbaum,

Aaron

Beck,

David

Burns

vranışların bilişsel boyutları üzerinde odaklanan çok çarpıcı çalışmalar yapmışlardır.
Düşünceler alanında belirginleşen en önemli sorun, atılgan olmayan bireylerin
cevabını verememelerinde odaklaşır. Atılgan olmayan bireylerin hayır cevabını
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verememelerinin
cevabı

nedeni duydukları anksiyetedir. Atılgan olmayan bireylerde hayır

verememe

sebepleri
işleme,

bireylerdeki
otoriteye

stes,
itaat

onaylamama,

cezalandırma,

suç

etmeme,

karşılayamama,

suçluluk duygusu ve sorumluluklarını

diğerlerini

toplumsal

üzme,

beklentileri

yerine getirememe

olarak

sıralanabilir (Adams, Lenz, 1979).

Kişilerarası ilişkilerde insanlar genellikle pasif (boyun eğici), agresif (saldırgan),
manipuiatif (diğer insanları yönlendiren) ve atılgan olmak üzere dört farklı temel
davranış biçiminden birini seçerler (Tschudin ve Shober 1990). Pasif ve

saldırgan

davranış bu sınıflandırmanın iki farklı ucunda yer almaktadır. Pasif davranış yoluyla
iletişim kuran kişiler isteklerini, düşüncelerini iletme de genellikle başarısız olurken,
agresif davranış yoluyla iletişim kuran kişiler zaman zaman isteklerine ulaşsalar dahi,
çevrelerindeki kişiler tarafından olumlu karşılanmazlar ve etkili iletişim kurabildikleri
söylenemez. Manipuiatif davranış benzer şekilde etkili bir iletişim yöntemi değildir ve
çevredeki kişilerin kendilerini kullanılıyormuş gibi hissetmelerine neden olur. Atılgan
davranış, bireyin kendini açık bir şekilde ifade etmesi, kendisinin ve çevresindekilerin
haklarını da koruması nedeniyle etkili bir iletişim yöntemi olarak değerlendirilmektedir
(Bulecheck ve Closkey 1995). Pasif davranış yoluyla iletişim kuran kişiler duygularını
·e isteklerini saklama eğilimindedir. Bu kişiler sosyal ve profesyonel ilişkilerinde
olumlu veya olumsuz duygu, düşüncelerini ifade etmede güçlük yaşamaktadır. Pasif
ireyler çoğunlukla susmayı tercih ederler ya da " ben önemli değilim", " bana
aldırmayın", " duygularım önemli değil" gibi mesajlar ifade eden sözel veya sözel
olmayan ifadeler kullanırlar. Pasif davranışlar sergileyen kişilerin beden ifadeleri de
endilerine güvensizliklerini yansıtmaktadır. Göz iletişiminden kaçınıp, yavaş ve alçak
sesle konuşurlar. Ailelerine, sosyal veya iş arkadaşlarına yönelik herhangi bir eleştiri
getirmezler. Çünkü çevredeki kişilerde kötü bir izlenim bırakma ya da aptalca görünme
rkusu yaşarlar. Kendilerine yönelik olan eleştirileri kabul etmekte de güçlük çekerler.
Başkalarının isteklerinin, inançlarının ve duygularının

kendilerininkine

göre daha

- emli olduğuna inanırlar. Özgüvenlerinin az olması nedeniyle kendi isteklerine önem

41

vermezler ve sıklıkla başkalarının kendileri yerine karar vermesine izin verirler.Pasif
davranışları olan bireylerin başkalarını incitmek korkusuyla isteklerde bulunmakta ve
hayır demekte güçlük yaşadıkları ve bu özellikleri nedeniyle başkaları tarafından sık sık
kullanıldıkları,

hedeflerine

ulaşmakta

güçlük

çektikleri,

bireysel

haklarını

koruyamadık.lan ve kullanamadıkları belirtilmektedir. Boyun eğici davranışlar bireyin
kendini kabulünü etkiler, benlik saygısını azaltır ve bazı bireylerde yaygın değersizlik ve
depresyon duygularına neden olur (Tschudin ve Shober 1990). Saldırgan davranışlar
yoluyla iletişim kuran bireyler de temelde pasif davranışlar gösteren kişilere benzer.
Saldırgan davranışlarda bulunan kişiler de yakın ilişkiler kuramaz ve öfkelerini yanlış
biçimde

ifade

ederler."

Saldırgan

kişi,

kendi

haklarını

koruyup,

ihtiyaçlarını

karşılayabilir. Ancak bunu yaparken sıklıkla başkalarının haklarına, duygularına, benlik
saygısına zarar verir. Saldırgan davranış gösteren bireyler emir verici tutumları ve öfkeli
davranışları nedeniyle iletişim kurmaktan kaçınılan kişilerdir. Bu tutumdaki bireyler,
evrelerine

güvensizdir,

rekabet

içindedir

ve ilişkilerinde

diğer

insanlara

karşı

kazanmaya odaklanmışlardır. Sözel ifadelerinde olduğu kadar beden ifadelerinde de
karşıdaki kişileri tehdit edici mesajlar vermektedirler.

Tüm bu tutumlar bireylerin

evreleriyle ilişkilerinin bozulmasına ve onların güveninin sarsılmasına neden olur.
Saldırgan

davranışları

nedeniyle

çevresiyle

olumlu

ilişkiler

kuramayan

kişilerin

- eceği yanlızlık ve öfke duygusu sonuçta bir kısırdöngü yaratır (Tschudin ve Shober
990).

Manipulatif davranan kişiler başkalarının haklarına saygı duyar gibi görünüp,
ekte saygı göstermezler. Yaptıkları davranışlarıyla diğer kişilerin kendilerini suçlu
etmelerini sağlarlar. Açık olarak reddedici bir cevap vermektense unutturmayı ve
artmayı seçen davranışlar göstermektedirler.

Kişisel görüşlerini açıklama yerine

lannın görüşlerinin arkasına saklanma eğilimindedirler. Kendi gereksinimlerini
ılamak için başka insanların enerjilerini zamanlarını ve yeteneklerini kullandıkları
ektedir. Manipulatif davranan kişilerin duruma ve kişiye göre değişken olmaları,
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abartlı bir biçimde yakın ve ilgili davranmaları dikkat çekici özellikleridir (Tschudin ve
Shober 1990).

Bu özellikleri nedeniyle atılgan tutum sosyal ve profesyonel yaşam içinde etkili
ilişkiler kurulmasına, yaşanan sorunların kinci sonuçlar oluşmadan çözümlenmesine
neden olur. Öfke gibi olumsuz duygulan olduğu kadar sevgi, takdir etme gibi olumlu
duyguların ifadesi için en etkili yoldur. Atılgan tutum bireylerde var olmasa dahi
öğrenilebilecek bir davranıştır. Atılgan davranışlar sergileyen bir kişinin davranışları şu
şekilde sıralanabilir;
1- Karşıdaki

kişi

bir

istekte

bulunduğunda

öncelikle

verilecek

cevap

iyi

düşünülmeli cevabı iletirken sakin, açık ve nazik bir tutum içinde konuşulmalıdır.
2- Eğer karşıdaki kişi kabul edilemeyecek bir istekte bulundu ise,

ret cevabı

konuşmanın başında iletilmelidir. Bu arada karşıdakinin duyabileceği ve kararlı
bir ses tonu ile konuşulmalıdır. Böylece karşıdaki kişi açık ve net bir şekilde
verilen cevabı duyabilir.
3- Eğer verilecek cevap "hayır" ise, bu cevabı güçlendirmek için, çok kısa bir
şekilde reddetme etme nedeni açıklanmalıdır.
4- Konuşmalar sırasında ben dili kullanılmalıdır.

Ben dili karşıdaki kişinin

duygularına veya kişlik özelliklerine değil, gerçek anlamda soruna ve bireyin
kendi duygularına yönelik olduğundan herhangi bir tehdit duygusu yaratmaz ve
anlaşılmaya yardımcı olur.
5- Karşıdaki kişinin sorunu çözülemese dahi onun durumu da anlaşılmaya çalışılmalı
ve bu duygu uygun bir şekilde karşıdakine ifade edilmelidir.
6-

Eğer mümkünse

karşıdaki

kişiye yardımcı

olabilecek

alternatif bir yol

sunulmalıdır. Sorunun çözümü için başvurabileceği başka destekler konusunda
yardımcı olunmalıdır.
7- Atılgan tutum içinde dinlemek çok önemlidir.Atılgan kişi karşıdakini çok iyi
dinlemelidir. Böylece kişi vereceği cevaptan daha emin olablir ve alternatif yollar
bulması konusunda karşıdakine yardımcı olabilir.
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8- Atılgan tutum içinde iletilmek istenen mesajı ile jest ve mimikler uyum içinde
olmalıdır. Sözcükler ile beden dili uyum içinde olmadığında karşıdaki kişiye
farklı mesajlar iletilebilir.

Atılgan davranışta yapılmaması gerekenler ise şu şekilde açıklanabilir:

1- Karşıdaki

kişiye

cevap

verirken

ayrıntılı

bir

bahaneler

listesi

ile

başlanmamalıdır.
Bu durum karşıdaki kişiye mantıklı tartışmalar için zemin hazırlar ve karşıdakinin
isteklerini kabul etmeye zorlar.
2- Konuşmalar sırasında uzun sürelerle göz ilişkisini kaybetmemek

gereklidir.

Çünkü
bu durum mesajı iletenin kararsızlığını ve rahatsızlığını ifade eder.
3- Mesajı ileten kişi konuşmaları

sırasında kekelememeli,

duraksamamalı

ve

tereddüt etmemelidir. Ancak düşünmeden de cevap vermemelidir. Bunlar kişinin
yeterince emin olmadığını düşündürür.
4- Konuşmalar sırasında ses gereğinden fazla yükseltil memelidir. Argo ve küfürlü
konuşmalardan, karşıdakini tehdit edecek jest ve mimiklerden kaçınılmalıdır. Tüm
bunlar karşıdaki kişiyi savunmaya ve hatta saldırgan olmaya yöneltebilir.
5- Mesaj ileten kişi, konuşma süreci içinde yanıldığını farkettiğinde reddetmeyi
sürdürmemelidir.

Yanıldığını

kabul

etmek

atılgan

davranışın

önemli

özelliklerindendir (Tschudin ve Shober 1990).

Atılgan davranış tarzını sistemli bir şekilde inceleyen davranış bilimciler, atılgan bir
yleme katkıda bulunan önemli öğeler olduğunu belirtmişlerdir. Bireydeki sözlü ve
özsüz Öğeler birbirini tamamlar (Akıncı, 1999; Gemi, 1997; Örgün, 2000 ve Özcan,

996).
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2.4.3a Sözsüz iletisim Öğeleri

Göz Teması: Bir başka insanla konuşurken nereye bakıldığı çok önemlidir. Konuşulan
kişiye bakmak içten olduğunun mesajını verebilir ve söylenilenin daha etkili olmasını
sağlar. Kişi sürekli başka tarafa bakar ve gözlerini kaçırırsa karşınızdaki onu ciddiye
almadığınızı düşünür (Baltaş ve Baltaş 1992, Özcan, 1996).

Vücut Duruşu: Konuşma esnasında tüm bedenimizle karşımızdakine dönerek onu
dinlemeliyiz. Böylece konuşma daha özel ve sıcak olacaktır. Ancak kollarını göğsünde
kavuşturan kişinin, savunmaya geçtiği veya güvensiz olduğu düşünülebilir.
beline

dayamak,

değerlendirilebilir.

kavgaya

hazır

ve

karşısındakine

Hareketsiz, donmuş

kalmış

üstünlük

taslama

Elini
olarak

bir kişi, korkmuş biri olarak

değerlendirilebilir (Akıncı, 1999 ve Öczan 1996).

Mesafe: Bir insanla araya konulan mesafe büyük ölçüde iletişimi etkiler. Kimi
oplumlarda el şakası, beden teması yadırganmaz, kimilerindeyse oldukça sınırlıdır.
Atılgan birey başkalarını rahatsız etmeyecek mesafaden konuşur (Baltaş ve Baltaş
1992, Özcan,1996).

Yüz ifadesi: Mesajın etkili olabilmesi için, yüzdeki ifadenin de ona uygun olması
gerekir. Kişi öfkesini dile getirmeve çalışırken, yüzünde gülümseyen bir ifadenin
lmaması mesajın daha iyi anlaşılmasını sağlar. Veya sevdiğini söylerken de dişlerini
an kişi sözlerini yalanlamış olur (Baltaş ve Baltaş 1992, Özcan, 1996).

s

Tonu:

Sesimizi

kullanış

tarzımız

insanlarla

iletişimimizin

önemli

bir

arçasıdır. Aynı kelimeleri öfde ve neşe ile söylediğimizde farklı mesajlar iletmiş
uruz. İyi ayarlanmış bir ses tonu ikna edicidir. Atılgan birey, ses tonunda kendine
güvendiğini ve üstünlük kurmadığını iletir (Baltaş ve Baltaş 1992, Özcan, 1996).
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El ve

Vücut

Hareketleri:

Uygun el ve

vücut

harekeleri

ile

sözcükleri

desteklemek mesaja atiklik ve sıcaklık katabilir. Doğal bir şekilde yapılan el ve vücut
hareketleri, konuşmacının açık, kendine güvenli ve spontan olduğunu gösteir (Baltaş ve
Baltaş 1992).

Akıcılık:

Her türlü iletişimde, söylenmek istenen şeyin kişi tarafından açıkça

anlaşılması için akıcı bir konuşma yapmak çok etkilidir. Acık ve telaşsız şekilde
söylenen şeylerin daha kolay, daha anlaşılır ve daha etkili olduğu görülür (Baltaş ve
Baltaş 1992,Özcan, 1996).

Dinleme:

Atılgan dinleme,

başka meşguliyetleri bir yana bırakarak enerjıyı

konuşan kişi üzerinde yoğunlaştırmak, göz teması kurmak, konuşan kişiye dokunarak
ilgiyi belirtmek, söylenen şeylerin ardında gizli olan mesaj ve duygulan, yorumlamadan
veya hemen cevap vermeden, anlamaya çalışmaktır (Baltaş ve Baltaş 1992; Örgün,
2000 ve Özcan,1996).

2.4.3b Sözlü İletişim Öğeleri

Hayır"

Demek:

Birçok kişi

kendisinden

bir şey

istendiğinde

yapmak

istemiyorsa "hayır" demekte zorlanır. Kişi başkasının öfkeleneceğinden veya kendisini
onaylamayacağından korkabilir. Reddedilmekten ve iyi diye bilinen benlik kavramının
değişmesinden korkabilir. Atılgan kişi başkasının istekte bulunma hakkını tanırken,
tendisinin de "hayır" deme hakkı olduğunu bilir (Özcan, 1996).

Görüş Belirtmek: Atılgan kişi kendi durumunu açıklar, diğer kişinin durumunu da
anlamaya çalışır ve görüş belirtebilir (Özcan,

1996).

tekte Bulunmak: Kimileri için başkasından bir şey istemek güçtür; kişi buna hakkı
olmadığını düşünür. Oysa "kişilerin herhangi bir şeyi istemeye hakkı vardır, ancak
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isteklerinin mutlaka olmasını beklemeleri ve olmadığı takdirde bunu üstlerine alınmaları
yanlıştır (Ôzcan, 1996).

Haklarını Korumak: İki kişi arasındaki fark ne olursa olsun kimsenin kimseyi kullanma
hakkı yoktur. Bir kişinin pozisyonu ne olursa olsun, en üst düzey bir yönetici de olsa.
bu durum ona

astlarının

haklarını

görmezden

gelme veya dilediği

gibi

davranma hakkını vermez (Özcan, 1996).

Duyguları

Belirtmek:

bilemeyebilirler.

Kişiler

başka

birisinin

duygusunu

o

açıklamadıkça

Ancak tahmin edebilirler. Tahminlerde doğru veya yanlış olabilir.

Atılgan kişi karşısındaki bireye duygularını ifade edebilme becerisine sahiptir (Özcan,
1996).

2.4.4 Atılganlık Biçimleri

-Temel

Atılganlık:

Atılganlığın

bu biçimi

inançlarımızın,

duygularınızın,

üşüncelerinizin, basit ve net bir biçimde dile getirilmesidir. Genellikle;
soısen

1· stıyorum.
.
" ya d a "b en....... hiısse diıyorum. "

şeklinde

cümleler

ve

basitçe
kurmaktır

Rugancı, 2001).

_-Empatik Atılganlık: (Kendini bir başkasının yerine koyabilme, dünyaya onun gözüyle
abilme). Atılganlığın bu biçimi, etkileşimde olduğunuz kişiye duyarlı olmaktır.
ellikle iki aşaması vardır. Birincisi, karşıdakinin içinde bulunduğu durumu ve
ygulannı anlamak, ikincisi; kişinin kendi haklarını da kollayan bir biçimde bu
yışı dile getirmektir. Örneğin; "Gerçekten çok meşgul olduğunu biliyorum. Ama
kimizin senin için de Önemli olduğunu hissetmek istiyorum. Bu nedenle senden bana,
yalnızca ikimizin beraber olacağı bir zaman ayırmanı istiyorum" (Rugancı, 2001).
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3-Daha Önceki Atılgan Davranışları Basamak Olarak Kullanma: Karşıdaki kişi
tarafından temel atılganlık davranışına tepki verilmediği, kişinin haklarını çiğnemeye
devam ettiği zaman uygulanır. Atılgan davranışın dozu arttırılır ve hatta biraz resmiyet
oluşturulur. Duygular ve istekler birkaç kez basit ve net bir biçimde dile getirildikten
'
sonra son söz söylenebilir. Örneğin; "Eğer arabamı yarın saat 17:00"ye kadar
onarmazsanız, kendime daha iyi bir tamirci arayacağım" gibi (Rugancı, 2001).

4-"Ben dili"ni Kullanarak Atılgan Davranma: Söze "ben" diye başlayarak duyguların,
düşüncelerin ve isteklerin kişinin kendisine ait olduğu vurgulanır. Kurulan cümleler
genellikle dört bölümden oluşur.

a) Karşıdakinin belli bir davranışına işaret etmek.
b) Davranışın karşıdaki kişi üzerinde yarattığı etkiyi ve neler hissettirdiğini
gözlemek
c) O davranışı nasıl yorumladığınızı söylemek.
d) Nasıl

bir davranışın tercih edildiğini aktarmak.

Örneğin;"Konuşurken yüzümebakmadığın

zamanlar, söyleyeceklerimi karıştırıyorum.

Çünkü bana yeterince önem vermiyormuşsun gibi geliyor. Oysa beni dinlerken
yüzüme bakman daha çok hoşuma gidecek". Bu tür ifade tarzıyla hem olumsuz
uygular bastırılmamış olur, hem de karşıdaki kişinin savunmaya geçip saldırıya
eçmesi engellenir (Rugancı, 2001).
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2.4.5 Atılgan Davranışı Etkileyen Faktörler

Atılgan

davranma

ya da davranmanın

nedenleri

araştırıldığında

değişik

görüşlerin olduğu görülmektedir (Üstün,1995). Atılgan davranmayı etkileyen faktörler
şöyle sıralanabilir:
1- Çocukluktan

itibaren bireyin kendisine

mesajlar onun davranışını etkilemektedir.

yönelik

aldığı olumlu ve olumsuz

Olumlu fiziksel yaşantısı az olan ve

olumsuz mesaj alan çocuk kendisine ve başkalarına güven duymamayı öğrenir.
2- Çocuğun daha sonraki okul yaşantıları da kendini algılamasını etkilemekte, bireyin
soru

sorması,

araştırması,

değişik

yaşantıları

ve kendisini

ifade

etme

çabası

engellenmektedir.
3- Anksiyete ile baş edememe atılganlığı engellemektedir.
4- Atılganlık

için gerekli olan becerilerden

yoksun olmanın atılgan davranmayı

engellediği belirtilmektedir.
5- Atılgan davranışın genel bir özellik olmadığı her durumda bireyin beklediği
sonuçlara göre değiştiği görülmektedir. Eğer birey bir dizi durumu olumsuz ve
değişmez olarak değerlendirirse, onun bu gibi durumlarda atılgan davranamayacağı
beklenmektedir (Üstün, 1995).
Ayrıca bireyleri güvenli ve girişken olmaktan alıkoyan bazı yanlış geleneksel inançlar
Yardır.

Yanlış geleneksel varsayımlar:

I-İhtiyaçlarınızı başkalarının ihtiyaçlarının önüne koymak bencilliktir.
_-Hata yapma utanç verici bir şeydir.
.,-Eğer düşüncelerinizi başkalarına kabul ettirmekte güçlük çekiyorsanız o zaman
ya onlar yanılıyorlar veya siz delirmeye başlıyorsunuz.

Tutarlı olabilmek için fikrinizi hiç değiştirmemek gerekir.
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5-Başkalarının

görüşlerine

saygı göstermek zorundasınız,

özellikle onlar otoriteyi

temsil eden bir noktadaysalar. Görüş farklılığınızı saklayın, dinleyin, öğrenin.
6-Alçak gönüllü, mütevazi olmalıyız. Asla diğer kişilerden daha iyi olduğumuzu
düşünerek hareket etmemeliyiz.
7-Her zaman bağışlayıcı, anlayışlı olmalıyız. Öfke bir güçsüzlük ifadesidir ve hiçbir
zaman ifade edilmemelidir.
8-Daima fedakarlık yapmaya ve diğer kişilere yardım etmeye hazır olmalıyız. Bunu
diğer insanlardan beklemek, ise yanlıştır (Ayaz,2002 ve Özdağ, 1999).

Türk toplumunda da bu değerler daha çok değerlenmekte ve pasif davranışlar
değer görmektedir. Ancak değişmeye başlayan dünya değerleri, pasif tutumların yerini
atılgan tutumların almasını gerekli hale getirmekledir (Özdağ, 1999).

2.4.6 Kişilik Kuramlarında Atılganlık
Freud'un kuramına göre insan davranışını oluşturan id, ego, süperego
üçlüsünden oluşan bir sistem vardır. İd, bireyin içinden gelen herşeyi yapma
isteğidir. Süpere go toplum kurallarını ve geleneği temsil eder. Yasaklardan oluşur. Ego
ise İd ve Süperego arasındaki dengeyi sağlamaya çalışır. Atılgan davranışın saldırgan
olmayan karekteristiği bu anlamda İd'e uygun olamaz. Aynı şekilde Süperego temsil
ettiği yasaklarla bireyin girişimlerinin önünü kesebilir. Bu durumda atılgan davranış
geliştirilemez (Yanbastı, 1990).
Ericson (1950) Freud'un kuramında olduğu gibi kişiliğin gelişimini, gelişim
basamaklarının ilk dönemlerine dek götürür. Ericson, Freud'dan farklı olarak kişiliğin
ergenlik sonrası sürecini de incelemeye almıştır. Bu evrenin 1. dönemi temel güven
duygusunun kazanılması ya da kaybedilmesi 2. dönemi özerklik elde edilmesine
karşın utanç duygusu, 3. dönem ise girişimciliğe karşı suçluluk duygusunun gelişimidir.
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Bireyin atılgan davranışlar göstermesi ile 3. dönem arasında yakın ilişki vardır.
Girişimcilik duygusuna sahip çocuk planlar yapar, amaçlar koyar ve onlara ulaşmada
ısrarlı çaba gösterir (Onur, 1986).

Bunalım,

çocukların

en büyük planlarının,

duygusal

umutlarının

boşa

çıktığını anladıkları zaman patlak verir. Bu istek ve umutlar kuşkusuz oedipal istek
ve umutlardır. Ana babalardan birine sahip, diğerine rakip olma isteği bu umudu
temsil eder. Çocuk bu arzuların toplumsal tabuları çiğnediğini ve düşünebileceğinden
çok tehlikeli olduğunu anlamakta gecikmez. Sonuç olarak böylesine tehlikeli istek ve
fantezileri

denetim

altında

tutmak

için

toplumsal

yasakları

suçluluk

süreci

süperegoyu benimser (Onur, 1986).

Ericson (1950)'a göre süperegonun

yaratılışı, yaşamın en acıklı

olaylarından birini oluşturur. Toplumsallaşmış

davranış için gerekli olmasına karşın,

süperego çocuğun fallik evrede yaşama getirdiği, korkusuz ve atılgan girişimciliği
engelleyerek

köreltir. Erikson tümüyle kötümser değildir. Gözlemlerine göre

çocuklar başka herhangi bir zamanda olduğundan çok daha fazla çabucak ve büyük
bir istekle öğrenmeye hazırdırlar. Güçlü isteklerini toplumsal olarak yararlı çabalara
dönüştürmenin yollarını bulmaya da hazırdırlar. Ana babalar otoritelerini gevşeterek
ve çocukların kendilerinin eşitleri olarak ilginç projelere katılmalarına izin vererek
bu sürece yardımcı olabilirler. Böylelikle çocuklar güçlü isteklerinden tümüyle
vazgeçmek zorunda kalmaz ve onları yetişkin toplumsal yaşamın amaçlarına
ağlamaya başlayabilirler (Humphreys, 1996).
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4. 7 Atılganlık ve Kültürel Farklılıklar
- endini ifade etme arzusu temel bir insanı ihtiyaç olmakla birlikte kişilerarası ilişkilerde
ganlık batı toplumunun bir özelliğidir (Alberti, Emmons, 1976).
Atılganlık geleneklerle uyum içinde değildir. Gelenekler gruba uyumu, ataları ve
üyükleri dinlemeyi emreder, atılganlık ise geleneği tersine birey olmaya bağlıdır.
umham ( 1983) girişimciliğin kültürel faktörlerle olan ilişkisini araştırmış
~ vvrupahların, Güney Afrikalı ve Hindistanlı deneklerden daha girişken olduklarını
I

uştur. Yapılan araştırmalar; bireyselliği ve yarışmayı destekleyen, kişinin haklarına
- em veren kültürde yetişen bireylerin, toplumun geleneklerini kendi çıkarlarının üstünde
ve çevreye uyuma önem veren bireylerden daha atılgan olduğunu ortaya koymuştur.
Jakobowski ve Lange atılgan tutum üzerine kültürün etkisini araştırdığında,
tutumun

kültürün

içindeki

çeşitli değerlerle

önemli derecede

baskılandığını

uşlardır. Çeşitli kültürlerde daha yoğunlukla kabul gören ve atılgan tutumları
gelleyen değerleri şu şekilde sıralamışlardır:

1- Kendimizden önce diğer insanları düşünmeliyiz.
2- Alçakgönüllü

ve mütevazı

olmalıyız.

Asla

diğer

kişilerden

daha

ıyı

olduğumuzu düşünerek hareket etmemeliyiz.
3- Her zaman bağışlayıcı, anlayışlı olmalıyız. Öfke bir güçsüzlük ifadesidir ve hiçbir
zaman irade edilmemelidir.
4- Daima fedakarlık yapmaya ve diğer kişilere yardım etmeye hazır olmalıyız. Bunu
diğer insanlardan beklemek ise yanlıştır (Slater, 1990).

Türk toplumunda da bu değerler daha çok desteklenmekte ve pasif davranışlar değer
görmektedir. Ancak değişmeye başlayan dünya değerleri, pasif tutumların

yerini

tılgan tutumların almasını gerekli hale getirmektedir. Yapılan çalışmalar da atılgan
avranışın öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir davranış olduğunu göstermektedir
Bluecheck, 1995, Terakye, üstün, 1995, Terakye, üstün, 1997).
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2.4.8 Atılganlık ve Cinsiyet Arasındaki İlişki
Browerman, Clarkson ve Rosenkrantz (I970)'in yaptığı çalışmalar kadın ve erkek
için sabit bir girişimcilik beklentisi olmadığım ortaya koymuştur. Aynı davranış erkek
ıçın

atılgan

olarak

anımlanmıştır(Torucu,

tanımlanırken

kadın

ıçın

"saldırgan"

olarak

1994; akt; Görüş, 1999).

Kağıtçıbaşı'nın 1982'de yapmış olduğu bir araştırma kızların dış kontrole erkeklerin
r

içten

kontrole

yönlendirmede

inandıklarını

ortaya

koymuştur.

Kızlar kendi

erkeklere oranla daha pasif kalmışlardır.

davranışlarını

Tarih boyunca

değişik

oplumlarda ve kültürlerde kadına biçilen rol zaman içinde kadının atılgan olmayan
davranış örüntülerini
ekonomik

yapı

onaylıyordu.

benimsemesiyle

toplum

içindeki

sonuçlanmıştır.
bireylerin

Sanayi devriminden

atılgan

davranış

göstermelerini

Bu durum özellikle batıda hem iş, hem sosyal hayata aktif olarak

katılan kadın için büyük önem taşımaktadır. Atılganlık ve cinsiyet arasındaki
incelenirken küreselleşen dünyanın
adınların

sonra

bu süreçte yaşayacakları

talepleri

ve gerekleri

ilişki

ile atılgan olmayan

sıkıntılar daha da belirginleşecektir.

Atılgan

olmayan kadınların kendine ait olumlu özellikleri ifade etmede çekimser kaldıkları;
endilerinde

olumlu - buldukları

özelliklerini

başkalarına

aktarmakta

güçlük

ektikleri belirlenmiştir (Butler, 1981; akt.; Görüş 1999).

Atılganlık evrensel olarak çok fazla kabul gören ve desteklenen bir özellik
eğildir. Bireyin yaşadığı sosyal ortamdan getirdiği değer ve inançlar, cinsiyeti atılgan
nnumları etkileyebilir. Özellikle erkek egemen toplumlarda kadınların atılgan tutumları
bul görmemektedir.
- üyle çevresindekilere

Kadının boyun eğici olması ve kendini

önemsemeksizin

kendini adaması beklenir (Üstün,1995, Michelson, 1986 ve

s 1990).
\

Atılgan olmayan kadınların

erkeklerle birarada

ışına ortamına daha az katıldıkları, katılımlarında

olduğu gruplarda

onların

ise fikirlerini kısa başlıklar
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<

talinde ilettikleri, yeni fikirler üretmektense

diğer önerileri desteklemeye eğilimli

ıldukları saptannıştır (Philips, Ericson, 1970; akt.; Görüş, 1999).
Atılganlık eğitiminde bireyin hayır diyebilmesi ve kendisini birinci plana
:oyabilmesi büyük önem taşır. İş yerlerinde
~çlük

çeken kadınların

diğer çalışanlara

çalışan ve hayır cevabı vermekte
oranla daha fazla stres yaşadıkları

~örülmüştür (Smith, 1998). Aynı şekilde atılgan olmayan, ancak astlarına emir
.ermek durumunda olan bayan idarecilerin emir vermekte zorlandıkları ve buna bağlı
C

ılarak stres düzeylerinin yükseldiği görülmüştür (Schenkel, 1984).
1986,da Amerikan psikoloji ve antropoloji derneği yayınladığı "Seville bildirisinde"
aldırganlığını doğasıyla ilgili olarak kadında ve erkekte genetik bir eğilim olduğu
inancını reddetmiştir.

Robert Albeni ve Michael

Emmons

atılgan davranışların

doğasını araştırmışlar, kadın ve erkek atılgan davranışlarının temel ölçütlerini
elirlemişlerdir. Bu ölçütlerden en önemlisi özgüvendir.
Humphreys ( 1993) özgüvene ait 2 özellik belirlemiştir. Bunlar, sevilebilir
Ima ve yeterli olma duygularıdır. Humphreys' in yapmış olduğu çalışmada
vranışlarda aşırı kontrol veya kontrolsüzlük düşük özgüvene işarettir.Utangaçlık,
ağan dışı sessizlik, aktivitelere girme konusunda çekimserlik, anne babaya aşırı
ğlılık, başka çocukların arasına girmekle, yeni durumlara girme konusunda zorluk
ekme, eleştirilere karşı aşırı duyarlılık, hayalcilik, aşırı kontrol belirtilerini
uştururken saldırganlık, sinir krizleri geçirme, okula veya işe gitmek istememe,
irliği yapmaktan kaçınma, sık sık güven tazeleme isteği, ihmalcilik, suçlayıcılık,
yaları hor kullanma, görevlerini yerine getirirken özensiz davranma kontrolsüzlük
ôstergelerini oluşturur (Humphreys, 1993).

Humphreys (I993)'e göre atılgan olmayan, özgüveni zayıf bireyin özellikleri
ardır;
Bu

bireyler

başkalarına

fazlasıyla

bağımlı

olup,

karamsar

ercidirler, kendilerini hiçbir zaman iyi bulmazlar, mükemmeliyetçidirler.

ve
Yeni
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durumlardan
Kendilerini

aşırı ürkerler,
sürekli

olarak

sürekli

okulu

eleştirirler.

veya işi bırakmaktan

Herkesin

kendilerinden

söz ederler.

üstün

olduğuna

inanırlar. Sürekli bir aşağılık kompleksi ya da üstünlük kompleksi içindedirler.
Yalnızdırlar, yakın ve derin duygusal ilişkiler kuramazlar. Kendilerini sevilemez olarak
görürler, esneklikten uzaktırlar. Başkalarından farklı şeyler yaşamaktan rahatsızdırlar.
Yanlış yapmaktan ve başarısızlıktan korkarlar, karamsardırlar. Kendilerinden utanırlar,
hayatı yaşamaya değersiz bulurlar. Başkalarının hayatlarıyla ya aşırı ilgilenirler ya da
hiç ilgilenmezler.

Özgüven Düzeyleri Yüksek-Atılgan

Bireylerin Özellikleri;

Başkalarından bağımsız olarak iş yapabilirler. Açık ve içlerinden geldiği gibi
davranırlar. İyimserdirler, yaşamaktan ve mücadele etmekten zevk alırlar. Esnektirler,
doğrudan

ve

açık

iletişimi

tercih

ederler.

Kendi

sorunlarını

duygularını,

sezgilerini, hırslarını sahiplenirler. Birden fazla kişiyle sağlıklı iletişim ve yakınlık
kurabilirler.

Kendilerini ve başkalarını oldukları gibi kabul edebilirler. Başkalarını

dinler, eleştirileri ve geribildirimleri kabul ederler. Aksiliklere
fiziksel

olarak önemli

sağlık problemleri

karşı hoşgörülüdürler,

yoktur. Duygusal

olarak olgundurlar.

Başkalarına ve kendilerine cesaret verebilirler.

Güçlü ve zayıf oldukları konuların

gerçekçi olarak bilincindedirler.

güçlenmek için fırsat olarak kabul

Zayıflıklarını

ederler. Problemlerini kendileri çözerler. Her türlü duyguyu rahatlıkla ifade edebilirler.
Gerektiği zaman destek, tavsiye, yardım talep ederler. Hayatın her yönüne katılırlar.
Başkalarının

farklılıklarına saygı gösterirler. Kendilerine güvenirler, değer verirler.

Başkalarına ilgi gösterirler, kendilerine yapay değerleri empoze etmeye kalkışanlara
karşı olumlu ama kesin tavırlıdırlar. Çevreyle ilgilidirler, manevi değerlere sahiptirler
(Humphreys, 1993).
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2.4.9 Atılganlık Hakları
Manuel-I.

Smith (l 998)'e göre bireylerin sahip oldukları atılganlık hakları

vardır. Atılganlık haklarımız her bireyin insani ilişkilere sağlıklı katılımı için iemel bir
çerçeve oluşturur.

Atılganlık

içeren bireysel haklar güven, merhamet,

sıcaklık,

yakınlık ve sevgi gibi olumlu insani ilişkiler geliştirebileceğimiz bir çerçevedir. Eğer
bu temel atılganlık çerçevesi yoksa güven kuşkuya, merhamet, mekanikliğe dönüşerek
sıcaklık kaybolur. Monvel J. Smith atılgan olmanın bireyin kendine ve yeteneklerine
güvenmek olduğunu "Bana ne olursa olsun, başa çıkabilirim" diyebilme olduğunu
ifade eder (Akt; Görüş, 1999).

Bireylerin kendi davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını yargılama, bunları
uygulama

ve

Bağımsızlıktan
oldukları

sonuçlarına
rahatsız

insanları

katlanma

sorumluluğunu

olan kişilerin

kontrol

etme

kendileri
istekleri

üstlenme

güçsüz
vardır.

hakkı

oldukları
Bireyler

vardır.

için ilişkide
davranışlarını

gerçekleştirecek bir neden veya özür göstermeme hakkına sahiptir. Başka kişilerin
sorunları

çözüp

çözmeme

konusundaki

özgürlük

her bireyin

doğal hakkıdır.

Bireylerin fikirlerini değiştirme hakları vardır, insanların gerçeklikten kopmamak,
sağlıklarını ve mutluluklarını korumak için fikirlerin değiştirmeleri gayet sağlıklı bir
yaklaşımdır.

Bireylerin hata yapma ve bundan sorumlu olma hakkı vardır. "Hata

yapılmaz, başka kişiler için sorun yaratır" yaklaşımı çocukça bir inancı yansıtır.
Bireylerin

bilmiyorum

deme hakları

vardır. Başkalarıyla

başetme

ve ilişkilere

girmeden önce onların iyi niyetinden bağımsız olma hakları vardır. Başkalarıyla etkili
ve atılgan bir şekilde başa çıkabilmek onlarla iyi geçinme ön şartına bağlı değildir.
Karşımızdaki kişideki iyi niyet eksikliği hiçbir şekilde çatışmayı gerçekçi bir biçimde
özme yeteneğimizi engellemez. Atılgan bireyler karşılarındaki

bireyler "iyi niyetli

olmasa da" sonuç almayı bilen bireylerdir. İnsanlar karar verirken mantıklı olmama
hakkına

sahiptir.

Kişilere

yaptırılmak

istenilenler

"mantık"

adına yaptırılmak

istenenlerdir. Birçok kişi mantığı insanlara yaptırmak istedikleri şeyleri yaptırabilmek
ıcın bir oyun aracı olarak kullanır. Bu oyunun temelindeki çocukça inanç şudur;
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mantığı izlemelisin,

çünkü mantık herhangi birimizin başardığından

daha doğru

yargılara varılmasını sağlar. Mantıklı davranmak sorunun mutlaka çözülebileceği
anlamına gelmez.
Bireylerin "anlamıyorum" deme hakları vardır. İnsanlar, karşılarındaki kişileri
tam olarak anlayarak davranmak zorunda değildirler. Herkesin "beni ilgilendirmez"
deme hakkı vardır, "değişme, gereği birçok insanın karşısındaki kişiyi kullanmak için
ifade ettiği bir sözcüktür. Bu gerçek dışı inancı etkisiz hale getirmenin en iyi yolu
kişinin kendisine "ben kendimden memnun muyum? sorusunu sormasıdır. Birey bu
soruya verdiği cevaba göre gerçekten değişmek isteyip istemediği sorusuna cevap
vermelidir (Görüş, 1999).
Ancak atılgan davranış "insan haklarını" temel alır ve insanların; Hata
yapma hakları vardır.

•

Karar verme hakları vardır.

•

Kararın sonucunun sorumluluğunu üstlenme hakları vardır.

•

"Hayır" deme hakları vardır.

•

Bireylerin değişen şartlar çerçevesinde fikirlerini değiştirmeye ve farklı
davranmaya hakları vardır.

•

Bazen bireylerin kendisini başkalarının önüne koyma hakları
vardır.

•

Kendimize yönelik uygun olmayan ve hak etmediğimize inandığımız
davranış ve eleştirilerin sebebini sormaya hakkımız vardır (Ayaz,2002 ve
Terakye, 1995).
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2.4.10 Atılganlık Eğitimi

Bireylerin
giyinileceğim,

içinde

yaşadığı

nasıl konuşulacağını

toplum,

nerede,

nasıl

davranılacağını,

nasıl

öğretir. Bir çocuğun benliği doğduktan sonra

büyüdüğü sosyal ortamda gelişir. Bebeklik döneminde yeterince sevilen, okşanan,
korunan ve desteklenen kişinin temel güven duygusu güçlü olacaktır. Bu durum da,
bireyin gelecekte kendisine ve dünyaya nasıl bakacacağının belirleyicisi olacaktır.
Çocuğunu duygu ve düşüncelerini
duygulardan

dolayı

ifade etmesi için cesaretlendiren,

onu azarlamayan,

kınamayan,

alaya almayan

kendilerine güvenen ve saygı duyan, atılgan ve insan ilişkilerinde
yetiştirirler.

ifade ettiği
ana babalar,

başarılı kişiler

Kendine saygılı ve atılgan bireylerin~ yetiştirilmesinde aile hayatı

olduğu kadar, okuldaki eğiticilerin tutumları da büyük önem taşımaktadır. Bireyin
oru sorması,

araştırma

yapması, kendisini

ifade etmesi desteklendikçe,

atılgan

tumların geliştirilmesi sağlanabilir (Üstün, 1995, Özcan 1996).

Atılganlık eğitimi son yıllarda giderek önem kazanmakta ve üzerinde
alışılmaktadır. Bu eğitim çalışmaları özellikle insan ilişkilerinin yoğun olduğu
esleklerde çalışan kişilerin iş verimlerini ve memnuniyetlerini arttırmak amacıyla
üzenlenmektedir. Bunun yanında sosyal yaşamında etkili ilişkiler kuramayan
ireylere veya alkol, madde bağımlılığı gibi sorunlar yaşayan kişilere de atılganlık
ğitimi verilmektedir (Bluecheck, 1995; Prost ve Stevens, 1992). Atılganlık eğitimi grup
eva bireysel olarak yapılabilmektedir. Atılganlık eğitiminde didaktik yöntem, rol
ynama gibi çeşitli yaklaşımlar kullanılabilir. Eğitimler sırasında bireyler öncelikle
endi iletişim, etkileşim tutumlarının ve bunları etkileyen değerlerinin farkına varırlar.
dırgan, pasif, riıanipulatıf ve atılgan davranış arasındaki farkı öğrenirler, iletişimleri
sında atılgan olmalarını engelleyen inançlarını değerlendirirler. Engelleyici olan
çları değiştirebilmek, duygusal ve bilişsel engelleri azaltmak için alternatif yollan
nir ve bunu uygulamaya çalışırlar. Olumlu veya olumsuz duyguları ifade
ebilme, beden dilini uygun kullanma, çevreden gelen olumlu, olumsuz eleştirileri
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kabul edebilme, kendi olumlu yönlerini daha net bir şekilde ortaya koyabilmek için
deneme yapabilme fırsatı bulurlar (Michelson, 1986 ,ve Slater, 1990). Atılganlığı
geliştirmek amacıyla kullanılabilecek yaklaşımlardan biri de psikodramadır.
Psikodramada birey öncelikle grup içinde kendini ifade edebilmeyi deneyimler. Diğer
taraftan sahnede canlandırılan kendisinin veya diğer grup üyelerinin oyunlarında yeni ve
daha olumlu sonuçlar verebilecek davranışların provasını yapar. Diğer grup üyelerinin
oyunlarında aldığı değişik rollerle kendini geliştirme fırsatı bulur (Dökmen, 1996 ve
Dökmen. 1988).

Günümüzde iletişim sorunları gerek aile ve okulda, gerekse iş yaşamında
gittikçe artma eğilimi göstermektedir:

Duygu ve düşünceleri açıkça söyleyememek,

yaş ve mevkide

rahat

daha büyüklerle

konuşamamak,

bir arkadaş

grubuna

girememek, karşı cinsle arkadaş olamamak bu sorunların başlıcalarıdır. Bu ve buna
enzer sorunları çözümlemek amacıyla atılganlık eğitim programlan
Yapılan çalışmalar atılgan davranışın

öğrenilebilir

ve geliştirilebilir

geliştirilmiştir.
bir davranış

olduğunu ortaya koymuştur (Akhun, 2000, Özdağ, 1999).

Atılganlık özgüven ve öz denetim kazanmak için değerli bir araç olmakla
irlikte her şeyin çözümü değildir. Eğer isterseniz
Değişiklik çok çaba isler. Genellikle
Birden

çok şeyi değitinııeyi

kendinizi

değiştirebilirsiniz.

yavaş yavaş ve küçük adımlarla

amaçlamayın.

oluşur.

Başarı şansı yüksek adımlar atarak

aşlayın. Yeterli hazırlık ve aeneyim kazanmadan zor durumlarda atılgan davranmayı
enemeyin. Kendinizi yeni tanıtımınızla diğer insanları şaşırtabilirsiniz ve eski sizi geri
teyebilirler. İşte en çok cesaret ve azme gerek duyduğunuz dönem budur. Eski
. ollara kaçma dürtünüz güçlü olabilir (Ayaz, 2 O O 2, Micheal ve Emmons, 1998,
helps,

1997).

Atılgan davranışları

geliştirmede

kullanılan

sistematik

yöntemlerin

önemi

dukça büyüktür. Ancak bunu yaparken bireylerin kişisel ihtiyaçlarını, hedeflerini ve
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öğrenme üslubunu göz önüne alması gerekmektedir.

Atılganlığınızı geliştirmenize

yardımcı olacak bir öğrenme ortamı yaratın. Hiçbir sistem herkes için doğru değildir

(Micheal ve Emmons, 1998).

2.4.11 Atılganlık Eğitiminde Kullanılan Teknikler

Sözel tekniklerden en önemlisi Dr. Zev Wanderer'in geliştirdiği "Bozuk Plak"
tekniğidir

Burada amaç, karşısındaki

kişinin konuyu detaylara boğmasına

fırsat

vermeden, istediğimiz şeyi net olarak söylemeye ısrarla devam etmemizdir. Bozuk
Plak eğitiminin amacı kişinin sakin ve ısrarlı bir ses tonuyla isteğini karşı tarafa
iletmeye devam etmesidir.

Yapılan

araştırmalar atılganlık ile sosyal ilişkilerde

yeterliliğin birbirine paralel olduğunu ortaya koymuştur. Atılgan olmayan kişi tipik
olarak sosyal durumlarda başkalarıyla iletişim kurmada zorluk çeker. Herhangi bir
osyal ilişkinin gelişebilmesi için her iki tarafın da birbirleriyle kurdukları iletişimde
en az düzeyde de olsa atılganca davranış göstermesi gerekir. Kadın ve erkek arasında
duygusal anlamda sağlıklı bir ilişkinin kurulabilmesi

için de ön koşul atılganlık

ecerisidir (Adams, Lenz, 1979).

Sosyal bağlamda atılgan olmak bir başka kişiye kim olduğunu, ne yaptığını
e ne istediğini yaşamdan ne beklediğini

iletmektir.

Sosyal atılganlık sayesinde

sanlar karşılıklı olarak birbirlerini tanıma fırsatını elde ederler. Böylece çıkmaza
· ecek ve hayat boyu stres kaynağı olabilecek bir ilişki önceden engellenmiş olur.
osyal becerilerden

mahrum olma çoğunlukla kişinin geçmiş yaşantısındaki

msuz deneyimlerden
mda

stres tepkisi

kaynaklanır.
başlatır.

Böylesi bir engellenme

Bu, kişinin

kendisini

herhangi bir sosyal

rahatça

anlatmasına

ısındaki kişiyi etkin olarak dinlemesine engel olur (Smith, 1998).

ve
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Atılgan bireylerin atılgan ilişki kuracakları bireyler hakkında ön bilgilere sahip
olması (serbest bilgi) atılgan ilişki sırasında oluşabilecek uzun sessizlikleri önler.
Atılgan bir iletişim kurabilmek için ustalaşma gerektiren ikinci nokta kendini açma
becerisidir. (Self Disclosure). Kendini açma bireyin kendisi hakkında atılganca bilgi
vermesini sağlayıp, bireyin diğer kişilerle nasıl bir iletişim kurduğunu belirler.
Kendini

açmadan

serbest bilgiyi izlemek

konuşmanın

çok yapay olmasına ve

orgulayıcı bir kimliğin oluşmasına yol açar. "Serbest Bilgi" karşısındaki bireyin
ilgileriyle

ilgilenmeyi

içerir.

Sistematik

atılganlık

uygulamalarında

hedef

kendinden emin, çatışmalarda diğer kişilerle başaçıkma yetisi olan bireyin kendisini
ortaya koyabilmesidir.

Atılganlık uygulamalarında

özellikle dikkat edilmesi gereken beden dili ve

sözel iletişimin birbirini tamamlaması gereğidir. Stresli ve sinirli bireylerin atılganlık
eneyimleri çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanır. Stresli durumlar çoğunlukla sosyal
etişimi olumsuz yönde etkiler. Atılganlık terapisinde önemli bir boyut olarak kabul
edilen göz iletişimi kurabilme çevresel nedenlerle stres düzeyi yüksek olan bireylerde
ir eksiklik olarak ortaya çıkar. Özellikle batı toplumlarında
statüsünün düşük olması, bu bireylerin

alması

gereken

kaygılı bireylerin

atılganlık

eğitiminin

plumsal uyumları açısından gerekliliğini bir kez daha ortaya koyar.
Eleştirel atılganlık
Negative

eğitiminde

Assertion),

kullanılan

Şişleme (Fogging)

Negatif Sorgulama

(Negative

Negatif Atılganlık

inquiry)

teknikleriyle iki

emel sonuç elde edilir. Bunlardan biri içsel ve dışsal nedenlerden kaynaklanan
stresörlerin

yarattığı stresin en aza indirilmesidir.

Diğeri ise stresöre karşı olan

epkinin bireyin istediğini savunmasına yöneliktir.

Eleştiri
luluk

stres yaratır.

duygularının

amaçlar. Atılganlık

Gerçekçi

yarattığı

anlamda

tepkiyle

eğitimi; diğer insanların

kullanamamaya

istenilen

davranışın

eleştirisindeki

açıktır

Bireyde

gösterilmesini

amacın ne olduğunu

61

ortaya

çıkarır,

beklentilerinden

eleştirideki

ayırır. Atılganlık

eleştirileriyle başa çıkmayı
savunucu

gerçeklik

olunmaması

payını

bireylerin

gerçek

dışı

öznel

eğitimiyle insanlar diğer kişilerin gerçek dışı

öğrenirken,

eleştirilerin toptan

gereğini öğrenirler.

inkar edilmemesi,

Şişleme tekniği eleştirideki

payını, (hakikatle uyuşma), getirilen önerilerdeki

genel gerçekleri

doğruluk

kabul etmeyi

(ilke olarak uyuşma) içerir.

Şişleme

uygulaması

sonucunda;

eleştirenin

söyledikleri

dikkatle

dinlenir,

eleştiride haklılık payı aranır. Bireydeki tamamen doğru, tamamen yanlış türü düşünce
kalıplan kırılır. Birey suçluluk duygularından kaynaklanan stresten kurtulmaya başlar.
Şişleme tekniğinde

amaç; bireyin

kuşkulandığı

yanlarına,

eksikliğini

hissettiği

davranış modellerine cesurca bakabilmesidir.

Atılganlık eğitiminde kullanılan bir diğer teknik negatif atılganlıktır. Bireylere
yöneltilen haklı ve geçerli bir eleştiriyi karşılama amacını taşır.
Negatif sorgulama ise eleştiri yapan kişinin yaptığı eleştiride haklı mı haksız mı
olduğunu yine eleştiri yapana dönüştürmeyi

amaçlar. Negatif sorgulama, problemi

ortaya koyar. Hatanın nerede olduğunu her iki tarafa farkına vardırmayı

amaçlar

Görüş, 1999).

Atılgan davranış geliştirmenin değişik yollarından birinin de bireysel olarak
rendi kendine uygulamadır.

Genel olarak bireysel atılgan davranış geliştirme

yôntemlerini şöyle sıralayabiliriz;

Adım: Atılganlık

eğitiminin başlamasında

ve bu davranışın kazanılmasında

ön

osullarından biri; kişinin bunun gerekliliğini kabul etmesi, başkaları istediği için değil,
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kendi istediği için bu eğitimi almak istemesi ve buna ihtiyacı olduğunu kabul etmesidir,
ikinci ön koşul ise atılgan davranmaya cesaret duymaktır (Ayaz,2002;Phelps,

1997;

Stevens,1997 ve Üstün,1995)

-· Adım: Kendinizi tanıyın. Kendini tanıma atılganlıkla iç içe bir kavramdır. İnsan
düşüncelerinin

ve duygularının

davranışlarını

nasıl

etkilediğini

ve nasıl tepki

·erdiğinin farkında olduğunda daha kolay davranış değiştirebilir ve etkin kişiler arası
ilişkiler

kurabilir.

Bireyin

kendini

tanımasını

arttırmada

iki

temel

özellik

tanımlanmıştır. Bunlar kendini ifade etme ve geri bildirim almaktır. Kendini ifade
etme bir konuyla ilgili gerçek duyguları dile getirmede,

ilişkileri

geliştirme

ve

oyum sağlamada yararlı olmaktadır. Bir başkasıyla düşünceleri paylaşmak bireyin
konuya

değişik

iişüncelerini

açılardan

bakmasını

açıklığa kavuşturma

sağlar.

Geri bildirim

almak kendi

ve davranışın diğer bireyleri nasıl etkilediğini

öğrenme fırsatı verir (Ayaz,2002; Folette,1997; Micheal ve Emmons, 1998).

Kendini tanımada, doğal yeteneklerinizi,

başkalarından

daha iyi yaptığınız,

fade etmek istediğiniz ve gurur duyarak yaptığınız durumları belirlemek önemlidir.
kendimize olan güvenimizi arttırır. Açık olduğunuzda karşınızdakini kıracağınızı
- ünmek gibi size güçlük yaratan özelliklerinizi

değerlendirin.

Kendiniz hakkında

mlu konusun ve olumlu düşünün, bu benlik saygısını ve özgüveni arttırır. Kendi
· eliklerinizi ve yeteneklerinizi

inceleyin. Değerli olan en az üç olmak üzere on

eliğinizi yazın. Bu arada aklınıza olumsuz nitelikleriniz ve yetenekleriniz gelecektir.
an da kaydedin (Micheal ve Emmons, 1998, Özcan, 1996, Phelps, 1997).

Günlük tutmak da kendimizi tanımamız ve özelliklerimizi bilmemiz için yararlı
yöntemdir. Bu günlüğe en derin ve gizli düşüncelerinizi,

duygularınızı, cevap

ığınız sorularınızı ve hatta hayallerinizi yazarak kişisel gelişiminizi izleyebilirsiniz.
dinizle ve başkalarıyla olan etkileşimleri ve davranışları düzenli olarak yazarak ve
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okuyarak tekrar eden bazı düşünce, davranış ya da yaklaşım kalıplarınızı ve zayıf
noktalarınızı bulabilirsiniz (Ayaz, 2002, Micheal ve Emmons, 1998, Phelps 1997).

3. adım: Bireylerin çatışmalarda nasıl tepki verdiğini ve öfkeyi ifade etine biçimini
belirlemesidir.

Bunun temel amacı bireyin, pasif, saldırgan, manipülaiif ve atılgan

davranışlarını tanımlaması ve bu davranışların birbirinden ayrımını yapabilme sidir
(Üstün, 1995). Kendinizi daha pasif, daha sinirli hissettiğiniz durumları kaydedin.
Cahil, akılsız görünmemek kaygısıyla çekinik mi davranıyorsunuz?
yapma izni verin. Sizi eleştirmelerinden

Kendinize hata

korunmak temel amacınız olmasın. Inc

inebilmeyi de göze alın. Atılgan olmamayı seçtiğiniz durumları ve nedenleri yazınız.
Sonuçların felakete yol açmasından korktuğunuz için mi atılganlıktan kaçıyorsunuz?
Geçmişte pasif, saldırgan ve dolaylı davranmanıza yol açmış kişi ve durumlar neler?
Atılgan davranmamanıza
yapın.

neden olan bu türden problemlerinizi belirleyip egzersiz

Atılganlık hakları

listesini gözden geçirin. Bunun amacı

haklarınızı

pekiştirmek ve stresliyken hatırlamakta güçlük çektiğiniz hakkınızı öğrenmektir
(Ayaz, 2002, . Micheal ve Emmons, 1998). Son birkaç hafta içinde yaptığınız hatalara
geri dönün ve bunları yazın. Sonra başka biriymiş gibi eleştirinizi yapın. Kendinizle
ilgili gerçek olmayan eleştiriler yazın ve sonra bunlara tepkileriniz yazın (Micheal ve
Emmons, 1998, Özcan, 1996) .

. Adım: Kendinizde

değişmesini

istediğiniz

yönleri ya da kazanmak

istediğiniz

özelliği belirleyin. Örneğin; "Hayır" demeyi öğrenmek ya da övgüyü kabul etmeyi
ôğrenmek olabilir (Üstün, 1995). Yapmak istemediğiniz şeyleri neden yaptığınızı
ştırın. Önce kendinizi dinlemeniz ayıplanacak bir durum değildir düşüncesini

geliştirin. Sizden bir şey istendiğinde istenen şeyin mantıklı olup olmadığını tartmak
ok önemlidir. Duraksıyor ve zorlanıyorsanız
e gergin hissediyorsanız

veya kendinizi tuzağa düşmüş, sinirli

istenen şey mantıksız olabilir. O zaman istenen şey ile ilgili

şeyi sorup öğrenmek gerekir, istenen şeyin ne olduğunu tanı olarak anladığınız ve
_ ,pmak istemediğinize karar verdiğinizde özürler, bahaneler ve mantık yürütmeden
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hayır deyin. Dolaysız

açıklama atılganlıktır.

Hayır derken cümleye

"üzgünüm",

"fakat" diye başlamamak önemlidir çünkü bu net ve kesin olmadığınızı düşündürür.
Hayır sonucuna vardıysanız üzgün olmaya bir neden yoktur. Her istenileni kabul
etmek

zorunda

değilsiniz

"düşündükten

sonra

cevabımı

veririm"

demeyi

öğrenmelisiniz. Karar vermeden önce bunu, yapmayı gerçekten istiyor muyum? Yoksa
bir başkasını memnun etmeye mi calışıyorum?

Kabul edersem

karşılığında

ne

alacağım? Kabul edersem tatmin olacak mıyım? Yoksa mecburiyetten mi yapacağım?
(Micheal ve Emmons, 1998).

Gün boyu
konuşmacımısınız?
olayları

yapılan

konuşmaların

kaydını

tutmak.

Dinleyici

mi yoksa

Durum hangisini gerektiriyor? Kişiler size olayları mı, hem

hem de plan mı iletiyor? Siz ne yapıyorsunuz? Bunları değiştirerek

iletişiminizi geliştirebilir misiniz? Bu üç görüşü kaydedin (Micheal ve Emmons, 1998,
Phelps, 1997). Y anıldığınızda yanılgınızı kabul edin, istediğinizde ve gerektiğinde fikir
değişikliği yapın (Ayaz, 2002, Micheal ve Emmons, 1998).

5 Adım: Amacın belirlenmesidir. Değişmeyi isteme nedeni ya da neden bu özelliği
azanmak istediğinizi belirleyin. Ömeğin;"Kendime

olan güveni arttırmak". Baş arılı

olmayı hedefleyin. Başarıyı hedeflerseniz onu elde edebilirsiniz. Kendinize önem ve
eğer verin. Bunun için önemli ve değerli olduğunuzu düşünün (Micheal ve Emmons,
998, Üstün,1995).

~ı\dım: Anksiyete

ile baş etmeyi

öğrenin.

Anksiyete,

insan

davranışlarının

ıklanmasında önemli bir kavram olup, bireyde stres reaksiyonu sonucu oluşan aşırı
erjiye karşı gelişen psikolojik bir tepkidir. Anksiyeteye karşı organizmada fizyolojik,
akclojik ve zihinsel düzeyde değişiklikler görülür. Anksiyeienin yüksek düzeyde
asının atılgan davranmayı engellediği belirtilmektedir (Üstün, 1995).
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7 .. Adını:

Atılganlık iletişim becerilerini öğrenin. Atılganlık iletişim becerileri sözel

re sözel olmayan iletişim becerilerini içerir (.Micheal ve Emmons, 1998,Üstün,1995).

3eden dilinizi tanıyın. Direk göz teması kuruyor musunuz? Yüz ifadeniz nasıl?
merinizi ovuşturuyor musunuz? Atılgan olmayan davranışlarla ilgili beden dilinizi
leneyin. Atılgan bir görünüş kazanmak için uygulama yapın. Ne kadar sinirli olursanız
ılun, ellerinizi yumruk yapmayın. Ayaklarınızı sallamaktan, yüzünüzle oynamaktan,
açınızı kıvırmaktan, dudaklarınızı ısırmaktan ve kımıldayıp durmaktan vazgeçin. Tavır

nesajdır. Kesin ve alçak bir ses tonu kullanın (Ayaz,2002. Micheal ve Emmons, 1998,

)zkan,1996, Phelps 1997, Sevens, 1997) .

.5 Kişilik

Psikolojide "kişilik", kapsamı en geniş kavramlardan biridir. Kişiliğin, bütün

uramcıların üzerinde anlaştığı tek bir tanımı yoktur (Engler, 1985). Kişilik, çok çeşitli

ekillerde tanımlanmıştır.

Bu tanımlar

kişiliğin bütüncül

bir tanımı olmaktan çok,

mımı yapan kişinin yakın olduğu psikolojik ekol veya öznel teorilere dayanmaktadır.

:.işiliğin tanımındaki zorluk, kişilik kavramının genel çerçevesinin çok geniş olması ve

ncak

bu

çerçeve

aynaklanmaktadır.

içinde

kişi

hakkında

yargılara

varılabilmesinden

Kişilik bireyin birkaç niteliğine dayanan bir şey değil, bireyin,

tik olarak tüm niteliklerini ve bunların etkileşimini kapsar (Özgüven, 1992). Kişilikle
... ili genel tanımlar dikkate alındığı zaman, özellikle iki kavramın dikkat çektiği
örülmektedir: Özgünlük ve devamlılık. Kişilik bireyin özel ve ayırıcı davranışlarını

;ermektedir. Özeldir, çünkü bireyin sıklıkla yaptığı ya da en en tipik davranışlarını
il

eder;

ayırt

edicidir,

çünkü birey

bu davranışlarıyla

başkalarından ayrılır

..forgan, 1995).

Erkuş (1994) kişiliği, bir insanı başkalarından ayıran bilişsel, duygusal ve
'raruşsal özelliklerin tümü olarak tanımlamaktadır.

Cüceloğlu (1993) ise kişiliği,

yin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici, tutarlı ve yapılaşmış
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bir ilişki biçimi olarak tanımlamaktadır. Lawrence ( 1993) de kişiliği, bireyin gösterdiği
özelliklerden,

tutarlı

ve

sürekli

davranış

kalıpları

biçiminde

olanlar şeklinde

tanımlamaktadır. Enç (1990) ise kişiliği, işler durumdaki ruhsal, bedensel ve fizyolojik
özelliklerin kendine özgü olan az çok durağan bütünlük olarak tanımlamaktadır. Kişilik,
kavramıyla

ilgili kaynaklar

yönün vurgulandığı

incelendiğinde,

görülmektedir.

genellikle

kişilikle

ilgili iki belirgin

Bunlardan biri "bireyin kendisi ve iç dünyası",

diğeri ise "bireyin dış dünyası ve dış dünya ile ilişkileri"dir.

Kişilik, bireyin kendi iç dünyasına uyumu, bireyin "benlik kavramı", "kendine
güven", "kendisini değerli ya da değersiz bulma", "beklentileri", "amaçları", "zayıf ve
vvetli yönleri hakkındaki bilinci" gibi bireye özgü niteliklerle ilgilidir. Kişiliğin
ş

dünya ile ilgili yönü ise, bireyin dış dünya ile uyumu, özellikle diğer insanlarla

Ian ilişkileri, "aile", "arkadaş",

"meslek", gruplarındaki bireyler ve genel olarak

'insanlarla olan ilişkiler", bu ilişkilerden "doyum sağlaması", diğerlerini "sevmesi" ve
evilmesi" gibi bireyin çevresiyle etkileşimi ile ilgilidir (Özgüven, 1992).

.. . 1 Kişilik Özellikleri

Davranış bilimcileri, davranışları etkileyen bazı temel kişilik özellikleri üzerinde
aktadırlar.

Bunlar;

Kendini

Gerçekleştirme,

Duygusal

Kararlılık,

Nevrotik

eğilimler, Psikotik belirtiler, Aile ilişkileri, Sosyal ilişkiler, sosyal normlar, antisosyal
leridir (Özgüven, 1992).

endini Gerçekleştirme: Kendini gerçekleştiren kişinin davranış özellikleri, kendine
- ·enme, kendi yeteneklerinin farkında

olma, kendi kendine kararlar verebilme,

ğru bildiğini söyleyebilme, kabul edildiği ve bir işe yaradığı duygusu içinde olma
i niteliklerdir (Özgüven, 1992).
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Duygusal Kararlılık: Duygusal kararlılık, bireyin duygusal yönden kararlı oluşunu
belirtir. Duygusal kararlılığı yüksek olan bireyler, genellikle kendine güvenen, az
üzülen, alıngan olmama özellikleri gösteren kişilerdir.

Çoğu kez sakin ve huzurlu

bireyler izlenimi verirler. Başkalarından pek az tavsiye isterler. Kendi kararlarını
kendileri

verme

eğilimindedirler.

Ortaya

çıkan yeni

ve

yabancı

durumlardan

çekinmezler. Acil durumlarda etkili davranışlar gösterirler. Duygusal kararlılığı düşük
olan kişiler, genellikle gergin ve kaygılı olurlar. Sıkıntılı durumlarda
tutamazlar.

Karşılaştıkları

yeni durumlarda

gözyaşlarını

ise ya korkak ve çekingen, ya da aşın

düzeyde atak ve kavgacı olabilirler (Özgüven, 1992).

Nevrotik

Eğilimler:

uyuyamama,

Nevrotik belirtileri olan kişiler, kronik yorgunluk, baş ağrısı,

görme güçlükleri,

iştahsızlık vb. gibi çeşitli psikosomatik belirtilerin

birinden ya da birkaçından şikayetçidirler.
genellikle

fiziksel

yollardan

ifade

Nevrotik kişiler,

etmektedirler.

Aynca,

duygusal çatışmalarını
nevrotik eğilimliler

benliğini olduğu gibi kabul edememe, mükemmeliyetçi olma, eleştiriye açık olmama
gibi davranışlar da içerir (Özgüven, 1992).

Psikotik Belirtiler: Psikotik belirtileri düşük olan bireylerde, insanlardan uzaklaşma
ve yalnız kalmayı yeğleme eğilimi, dikkatini bir noktada toplama güçlüğü ve hayal
kurma eğilimi gözlenir. Bu bireyler, alıngan ve aşın duygusaldırlar. Kendilerine yönelik
düşünceleri fazladır. Psikotik belirtileri normal olan bireyler ise belirli ölçüler içinde,
hayal dünyasından bağımsız olarak yaşamını sürdürür (Özgüven, 1992).

Aile İlişkileri: Bireyin ailesi ile olan ilşkilerini yansıtır. Aile ilşkileri yüksek olan
kişinin, anne babası ve kardeşleri ile dostça ve sağlıklı ilşkiler içinde olduğu ailesini
sevdiği, ailesi tarafından sevildiği ifade edilir. Bu tür bireyler, aile üyelerini normal
ölçüler içinde,

kendilerinden isteklerde bulunan, ancak belli düzeyde bağımsız olma
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hakkını

onlara

tanıyan kişiler

olarak görürler.

geçirirler ve birlikte etkinlik gösterirler.
ile olan ilişkilerinde,
ana

babası

bulurlar,

ve

karışıklık

ve

kardeşleriyle

onların,

Aile ilişkilerinin

uyumsuzluk

proplemleri

kendilerinden

çok

Zamanlarının

durumlar dışında, evde olmaktan kaçınırlar,

bulunduğuna

şey

evde

düşük olması ise bireyin ailesi

olan bireyler,

fazla

çoğunu aileleriyle

işaret

eder.

aile üyelerini

beklediklerini

Genellikle
çok otoriter

düşünürler.

evden kaçma isteklerini

Zorunlu

sık sık ifade ederler

1992).

(Ôzgüven,

osyal İlişkiler: Bireyin diğer insanlarla olan ilişkilerinin niteliğini belirtir. Sosyal
ilişkileri iyi olan bireylerin,

sosyal olgunluk yönünden uyumlu ve sosyal becerileri

yüksek düzeyde olduğu anlamına gelir. Bu kişiler arkadaşları ve diğer yetişkin grupları
inde

mutlu

ve

rahat

bir

görünüm

verirler. Konuşmaktan hoşlanırlar

ve

aşkalarının söylediklerine ilgi gösterirler. Başkalarını sever ve başkaları tarafından
ilirler.

Topluluk içinde

esnek bir tutum

benimserler,

kabul

gören davranışlar

gilerler. Kendilerini sosyal durumlarda uygun şekilde idare etmesini bilirler. Sosyal
· kiler

yönünden düşük olunması

ise

bireyin sosyal

beceriler

ve sosyalleşme

ından durgun olduğu anlamına gelir. Bu kişiler arkadaş ve yetişkin grupları
ensinde iken, kendilerini mutlu ve rahat hissetmezler. Konuşmaktan ve başkaları
bir arada olmaktan hoşlanmazlar. Dışarıdan gelen sosyal uyarıcılara tepki göstermede
eksiz hareket ederler ya da hiç tepki göstermezler (Özgüven, 1992).

yal

Normlar:

Uyulması

zorunlu durumlara

olduğu kadar,

dikkate

alınması

ken sosyal kural ve toplum değerlerine ve başkalarının haklarına saygılı olma,
un yanısıra kendi istek ve gereksinimlerini de toplumla uzlaşarak belli ölçülerde
sız olarak karşılama gibi davranışları kapsamaktadır. Sosyal normlara uyumun
üksek olması, bireyin başkalarının haklarını anlayışla karşıladığını, kişisel isteklerini
un gereksinmelrine göre erteleyebildiğini ya da değiştirebildiğini gösterir. Bu kişiler
umda neyin doğru neyin yanlış olarak kabul edildiğinin bilincindedirler (Özgüven,
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\ntisosyal Eğilimler: Antisosyal eğilimleri olan kişiler, genellikle sert, öfkeyle dolu,
.avgacı, incitme isteği duyan, zor kullanmaya eğilimli, öc alma duyguları içinde olan,
:aygısız bireylerdir. Eşyalara, özellikle başkalarının eşyalarına zarar vermekten, bilinçli
ılarak toplumsal normlara ters düşen davranışlarda bulunmaktan hoşlanan ve bu şekilde
rişisel doyum sağlamaya çalışan bireylerdir (Özgüven, 1992) .
..6 Denetim Odağı Tanımı
Denetim odağı ( locus of control), kavramı Rotter'in

davranışçı bilişsel

:aklaşımlar arasında bir bağlantı kurarak geliştirmiş olduğu sosyal öğrenme kuramında
ıelirttiği kişilik özelliği olarak ortaya konan bir kavramdır (Gökçakan, Yanyılmaz,
l998; akt; Efilti,2006).
Denetim Odağı, bireylerin davranışları ve bu davranışların sonuçlarının birey
arafından nasıl algılandığına ilişkin bir kavramdır (Hasırcı, 2000). Denetim odağı
locus of control) kişilerin eylemleri sonuçlarını kontrol edip etmedikleriyle

ilgili

naçlarını anlatan psikolojik bir yapıdır (Tiryaki, 2000). Kişinin sahip olduğu ve
rüklemlemelerin seyri ile ilgili olan kişilik özelliğine "Denetim Odağı" (locus of control)
lenilmektedir (Karagözlü, 1997).

Denetim Odağı (Locus of Control) bireyi etkileyen olumlu ya da olumsuz
- den olayların birey tarafından kendi davranışlarının sonucu olarak ya da bu olayların
, talih vb. dış güçlerin etkisi olarak algılanma eğilimidir ( Rotter, 1972). Findley ve
Cooper (1983) 'e göre denetim odağı yaşam olayları üzerinde denetime ilişkin olarak
· · in inançlarına başvurmasıdır (Findley, Cooper, 1989).

Denetim

odağı

(Locus

of Control)

Rorter'e

göre "davranışla

sonuç

arasındaki ilişkiyle ilgili genelleştirilmiş bir beklenti değişkeni olarak tanımlanır"
Aşkın, 198; 17-18).
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Tanımda görüldüğü gibi, içten denetimlilik; bireyin karşılaştığı olaylan ve
olayların

sonuçlarını

denetimlilik

denetlemenin

ise, bireyin

dışındaki güçlerle (Tann,

kendi elinde olduğuna

karşılaştığı

olayları

ve olayların

şans, Kader), aranmasıdır.

inanmasıdır.

Dıştan

sonuçlarını

kendi

Böylece dıştan inançlılar,

olayların sonuçlarını denetlemenin ve değiştirmenin kendi ellerinde olmadıklarına
inanırlar (Köksal 1991;.9).
Denetim odağı terimi farklı biçimlerde kullanılmaktadır.
"denetim"

bazı

kaynaklarda

(Hasırcı,2000;Karagzlü,

ise

"kontrol"

1997; Hasırcı,

Bazı kaynaklarda

kavranılan

yer

1995; Tiryaki, 2000

almaktadır

ve Karagözlü,

1997). Birbirine yakın terimler olmakla birlikte "kontrol" kavramının yerini "sebep"
veya "neden" kavramının aldığı görülmektedir. Bu durumda kontrol odağı (locus of
ontrol) yerine "nedensellik

odağı" (locus of causality)

ifadesi kullanılmaktadır.

Yaygın kullanımda ise "kontrol (denetim) odağı" ifadesine daha çok rastlanmaktadır
aragözlü, 1997).
Yaşantımızda karşımıza çıkan olaylar insanlar tarafından değişik şekillerde
yorumlanabilirler. Bazı insanların bu olayların kendi denetimlerinde gerçekleştiğine,
azılannın ise olayların tamamen dış koşulların etkisiyle gerçekleştiğine inandıkları
__örülmektedir.

Rotter bu insanları,

olayların

kendi denetimi

altında olanlar ve

olmayanlar olmak üzere iki gruba ayırmıştır. Birey başarı ya da başarısızlıklarını
denetleyen gücün kaynağını kendi içinde ya da dışında algılayabilir.

Bu gücün

ynaklandığı yere "Denetim Odağı" adı verilmektedir (Rotter, 1966). Bu konuyla ilgili
larak, denetim odağını kendi içinde algılayanlara yani başarı ve başarısızlıklarını kendi
yetenek ve çabalarına yüklemleyenlere "iç denetimliler", şans ve işin güçlüğü gibi kendi
ısındaki nedenlere yüklemleyenlere

"dış denetimliler"denilmektedir.

Dönmez ve Başal'ın (1985) da çalışmasında belirttiği gibi, ödül ve cezalar davranış
- erinde oldukça etkilidir. Ödül izlediği davranışın yineleme olasılığını artırır, ceza ise bu
asılığı azaltır. Ödül ve cezalan denetleyen gücün kaynağını birey kendi içinde ya da
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dışında algılayabilir. Fakat bazı kişilerin ödül olarak algıladıkları bir olay diğerleri
tarafından farklı algılanabilir. Bunun sonucunda izlenilen davranış da farklı olabilir.
Davranışın sonunda ortaya çıkan tepki, kişinin ödülle kendi davranışı arasında bir
nedensellik ilişkisi algılayıp algılamadığına bağlı olarak değişebilir. Denetim odağı
algısı, ödül ve cezaların birey tarafından mı, yoksa bireyin dışındaki bir takım nedenler
tarafından mı denetlendiğine ilişkin genel bir beklentidir.
Denetim odağının temelinde Rotter tarafından 1954 yılında ortaya atılan sosyal
öğrenme teorisi vardır (Rotter,

1966). Bu kurama

göre, davranışın

tekrarında

pekiştiriciler

ve kişisel ihtiyaçlar belirleyici rol oynamaktadır. Yaşanan bir olaydaki

pekiştiriciler,

ileride yaşanacak benzer bir olay karşısında

oluşacak beklentilerin

güçlenmesini sağlar. Bir pekiştiricinin, kişinin davranışını olumlu yönde pekiştirme
özelliği yoksa, bu durum-olumlu yönde bir pekiştirme ihtimali olmadıkça beklentileri
geliştirmez (Karagözlü, 1997). Kişiler geçmiş pekiştirilme yaşantılarına bağlı olarak,
yaşantılarındaki
yaşantıda

pekiştiricilerin

öğrenilenler,

yüklemleme

gelecekte

derecelerini

yaşanacak

olaylarla

ayırmaktadırlar.

ilgili tercihler

Geçmiş

yapılmasını

etkilerler. Başka bir ifade ile kişiliğin gelişiminde etkili olmaktadırlar (Karagözlü,
997).
şının,

ödül

söylenebilir.
kiştiriciler
edenlerini
ısındaki

ve ceza

Bu algılama

gibi pekiştiricileri

algılamasının

durumu her birey

ile davranışları

arasında

kendi yeteneklerine

için farklı olabilir.

olumlu

bağlarlarken,

da önemli

bağlar
bazıları

olduğu

Baza kişiler

kurarak,

davranışlarının

da kendi

yeteneklerinin

güçlere (şans, kader, rastlantı gibi) inanabilirler. Beklentiler de kişinin

lirlediği hedeflere ulaşmak için, meydana getireceği davranışlarını etkileyebilirler.
Beklenti gelecek olaylara karşı tutumu anlatır, geçmiş ve tecrübelere bağlıdır. Fakat
lirsizlik, güvensizlik ve endişe barındırabilirler.
neyimin başarıyla sonuçlanması,

Belli bir davranışa

ilişkin bir

kişinin gelecekteki davranışlarını belirleyecek

e kişide olumlu bir beklentiye yol açacaktır. Buna karşılık başarısızlıkla sonuçlanan
ir deneyim ise beklentileri azaltacaktır (Phares, 1974). Bununla birlikte kişi kendi
özel seçimleri ya da deneyimlerine dayanarak da davranışlarını belirler. Bu nedenle
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uyaranların

nesnel

yorumladıkları

aldığı

motivasyonu
sahip olma

bilmek

üzerinde durulmalıdır

İç denetim
sonuçlar

özelliğini

odağının
takdirde

düşürücü

olmaz,

kişilerin

bunları

nasıl

(Kurt, 1988).

kişide

meydana

istenen

yönde

ve beklentileri

ise motivasyonda

yeterli

getirdiği

motive

olmaktadır.

edici

Başarısızlık

azaltıcı etki yapmaktadır.

önemli

bir değişmeye

etki,

başarılı

durumunda,

Dış denetim odağına

yol açmamaktadır

(Karagözlü,

997).
Sosyal öğrenme kuramında
odağının

yönü bir kişilik

eklentilerinin,

pekiştiricileri

elirleyicisi

olabilir.

elirlediğine

inandıkları

coşulların

tkili olabilir.

(iç denetimliler),

odağı

etkilediğine

çıkacak

yetenek

ynı durum karşısında

eğilimlerinin
davranışlarını

bazı insanların ise şans ve kader gibi dış
(dış denetimliler)

insan davranışlarının

dana önce de

algılanmasında

belirleyici

(Bozyiğit, 2001)

olaylara

antrenmanlarda
gibi,

durumdaki

ve becerilerinin

birinin
nasıl

kişide

daha

davranışların

gayretli

ve azimli
ilişkin

sebep olmaktadır.

kazanmış

bulunacağı

ve çabasından

sonuçlarına

farklı davranmalarına

ağırlık

davranışlarda

Elde ettiği başarıların kendi yetenek

Görüldüğü

ve kişinin davranışlarının,

ve psikolojik

inandıkları

eğilimlerinden

karşısına

anan bir sporcu
abilir.

kendi

Bu iki inanç ve eğilimin

Denetim

kullanılabilir

algılayış biçiminin

etkiye sahip olduğu söylenebilir

yaşantısında

olarak

Bazı insanların

davranışlarım

elirtilmişti.

özelliği

içsel ve dışsal denetim ya da kişinin denetim

olması,

konusunda

kaynaklandığına

davranma

eğiliminde

beklentiler,

kişilerin

Yani denetim odağına

işkin inançlar, kişilerin davranışlarında oldukça etkilidir (Dönmez, 1986).

Denetim

Odağı

kavramı

Rotter

(1954)'ın

sosyal

öğrenme

kuramı

erçevesinde geliştirilmiştir. Sosyal öğrenme kuramı davranışçı kuramla bilişsel kuramı
ğdaştırmaya çalışan bir kuramdır. Sosyal öğrenme kuramına göre davranışlar:
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1- Sonuçlarının başarı ya da başarısızlık olacağına dair beklentiler,
2- Gerçekleşen sonuçlar.
3- Oluşumu sırasındaki psikolojik koşulların bir fonksiyonudur.

Davranış bu üç değişkenin oluşturduğu bir süreç sonucunda meydana gelir.

ıenetim odağı ise bu üç değişkenden birincisi ile ilgilidir (Rotte, 1972).

Rotter

( 1966),

belli

bir

davranışın

ardından

gelen

pekiştiricinin

kişi

zerindeki etkisi yalın bir tepki güçlendirme süreci olmadığını bunun kişinin ödül

le kendi davranışı arasında bir nedensellik ilişkisini algılayıp algılamadığına
ağlı olarak değişen bir etken olduğunu belirtmiştir. Rotter, davranışların yalnızca
ireyin kişisel algılamaları ya da pekiştiriciler tarafından değil, aynı zamanda kişinin

avramşlan sonucunda gereksinmelerini karşılamaya dönük beklentileri tarafından da
hıştuğunu belirtmektedir (Argun, 1995) .

Yine

Rotter

(1966)' a göre

bireyler

uzun

süre

kiştirme yaşarlarsa güçsüz oldukları inancını geliştirirler.

kontrol

edemedikleri

Günlük hayat olaylan

:arşısında bazıları olaylan denetlediklerini, duruma egemen olduklarını bazıları ise
un aksini düşünürler (Bilgin, 1991) .

Sosyal

öğrenme

kuramında

kapsamında

Rotter

( 1966)

pekiştiriciyi,

etim odağının bir boyutu olarak görür. Ancak pekiştiricinin tek başına davranış
imlendirmesine

yetmeyeceğini

belirtir. Rotter kuramında bir davranışın ortaya

a sürecini bireyin bir olaya ilişkin beklentisine ve pekiştiricinin değerlerine bağlı
kavramlaştırmıştır.

Davranışçılar ise insanların maksimum ödül ve minimum cezaya göre hareket
iklerini belirtirler. Ancak birey pekiştiricileri kendi denetimi dışındaki güçlerce ya
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da kendi davranışlarıyla

denetleyebileceklerine

ilişkin inanç ve beklentilerinin bir

sonucu olarak görebilir (Avcıoğlu, 1995).

Denetini

Odağı

kavramı,

Sosyal

Öğrenme

Kuramından

başka

Yükleme

Kuramında da kullanılmıştır. Yükleme Kuramına göre, birey davranışın nedenini
iki nedensel (içsel-dışsal) kaynaktan birine yükleyebilir. Bunlar, davranışta bulunan
kişinin kendisinden

kaynaklanan "kişisel" ve çevresinden kaynaklanan

"çevresel"

nedenlerdir. Yeten ek, inanç ve tutum "kişisel"; yapılan işin güçlüğü, ya da kolaylığı,
oplumsal

normlar

ve

davranışın

gerçekleştiği

ortam

"çevresel"

etmenleri

oluşturmaktadır (Dönmez, 1985).

Weiner ve arkadaşları ( 1971 )'na göre bireyler başarı ve başarısızlıklarının
edenlerini dört nedensel kaynaktan birine yükleme yaptıklarını belirtmektedir. Bunlar;
_ ·etenek, işin güçlüğü kolaylığı ve şanstır. Bu dört etmen "denetim

odağı" ve

değişebilırlik" olmak üzere iki boyut üzerinde toplanmakladır. Yetenek ve çaba içsel
en işin güçlüğü ve kolaylığı şans ve dışsal etmenleri oluşturmaktadır

(Azizoğlu,

91).

'ükleme

Kuramında

nedensellik,

syal Öğrenme Kuramında

duruma

özgü (posinonal)

bireye özgü (dıspositional)

olarak değişirken

olarak belirlenmektedir

'eşilyaprak, 1988).

n yıllarda

denetim

ardır. Poulthus

odağının

(1983);

çok boyutlu

algılanan

olduğuna

ilişkin genel bir kabul

kontrolün üç tabakası

olduğunu

savunan

odelini geliştirmiştir. Poulthus'un modeline göre ortasında benliğin yer aldığı iç içe
akalardan oluşan daireler bulunmaktadır.

İlk tabakada kişisel etkinlik

(kişisel

an), daha sonra kişiler arası kontrol (kişiler arası ilişkide uyum sağlama ve
ruma) en üst tabakada ise sosyo-po litik kontrol bulunmaktadır (Korut, 1991).
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Kişilerin denetim odağına ilişkin beklentileri, içinde bulunulan koşulların bir
levi olarak değişme eğilimindedir. Dıştan içe doğru bir değişme genellikle kişisel
ve etkililik duygularını güçlendiren koşul ve olayların bir işlevi olarak

eterlilik

5rülmektedir. Bazen işlerin kötü gittiği, şansın gülmediği, umutların boşa çıktığı
mınlu durumlarda da içten dışa doğru bir kayma görülür (Dönmez, 1984).

eveyn tutumları denetim odağının iki ucundan birine yönelmede etkili olabilmektedir.
beveyn

tutumlarından

etkilenerek

denetim

odağının

şekil

değiştirebileceği

unmuştur (Yeşilyaprak, 1988).

eten denetim ucuna yakın olan kişi. çevresinin kendi denetimi altında olduğuna ve

erse yaşamını istediği yöne çevirebileceğine

inanmaktadır.

Dıştan denetim ucuna

akın olan kişi ise çevresinde olup bitenleri etkilemekte kendisinin
anımı; kaderinin

belirlediğine,

kendisinin

aciz olduğuna ve

elinden gelen bir şey olmadığına

ııanmaktadır. İçten denetimli kişiler güvenilir ve sorumluluğunu bilen kişiler olup,
trolün

içte

olması

onlan

daha

tutarlı

yapmakta,

tercihlerini

elirlemektedirler. İçten denetimli kişi kendini güçsüz ve çaresiz hisseden,
olacağını

kontrol

edemeyen

kendileri
kendine

ve başkalarını gücüyle bir şeyler yapan nevrotik

iliğin tam karşıtıdır (Cüceloğlu,1993). Olayları değerlendirirken

kendi yetenek ve

iliklerine daha fazla yer veren içten denetimli bireyler, olumlu pekiştireç almak ya
itici uyarıcılardan kaçınmada
al yapı

sergilemektedirler.

daha aktif olmakla

toplumda

daha barışık

bir

Başka bir deyişle içten denetimli bireyler gerek

ilerine gerekse topluma uyum sağlamada

güçlük çekmemektedirler

(Rotter,

).

Dıştan denetimli bireyler ise kendilerine olan olaylan kadere, şansa ya da
ilerinden güçlü olarak değerlendirdikleri
~1

karşılaştıkları

etmenlere bağlamaktadırlar.

durum ya da durumları

timinde algılamaktadırlar (Phares, 1957).

kendilerinin

dışındaki

Bundan
etmenlerin

us~RY
,"1',9c.,

f;J,"'<"

8~~~~

İçten
cilerde

denetimli
daha

bireylerin

içten

ırısızlık durumunda

ve

dıştan

derin

denetimli

davrandıkları

dıştan denetimliler

bireylere

göre kişiler

gözlenmiştir.

kendi dışındakileri

arası

Herhangi

suçlamaya

#'

bir

eğilim

ermektedirler (Ören, 1991).

tan denetimli bireyler toplum kurallarına uymaya meyillidirler. Kolayca ikna
ıilirler ve itaat edebilirler. Toplumun içerisinde çoğunluğun istekleri doğrultusunda
a bir otorite altında yaşamaktan mutluluk duyarlar, içten denetimliler için bu yaşam
sıkıcı ve katlanılmaz olabilmektedir. İçten denetimliler

kendilerine

daha fazla

endikleri için bağımsız olmayı tercih ederler (Hall, 1988 Akt: Uzun, 2002). İçten
etimli bireyler, amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak olan çevresel etmenleri daha çok
erlendirerek hareketlerini değiştirebilmektedirler (Dönmez, 1984).

Araştırmalar

dıştan

denetimlilerle

karşılaştırıldığında

içten

elektüel ve akademik etkinliklere daha çok zaman harcadıklarını
adaşları.

1965), kendilerini

ıladıklarını
terdiklerini

(Soloman
(Gilmore

.erlendirdiklerini

daha etkili, güvenli ve bağımsız

ve

Oberlander,

1978

(Kıllman

ve

1974).

daha

denetimlilerin
(Crandall ve
kişiler olarak

uyumlu

ve Hung

1977)

ve

kendilerini

Hovvelh

1974)

göstermektedir.

davranış

daha
Aynca

olumlu
içten

ıetimlilikle okul başarısı (Kanoy ve arkadaşları 1980. Stipek 1980) ve sağlıklı
rgusal yaşam (Strickland 1980 ve Phares 1976) arasında da olumlu bir ilişki
unmuştur (Dönmez,

1985). Phares

( 1976) içten

denetimli

bireylerin

benlik

ıtrollerinin daha fazla gelişmiş olduğunu ifade etmiştir (Phares, 1976 ).
İnsanlarda, iyi ya da kötü, olumlu yada olumsuz, kendilerine olanların kendilerince
la kendi dışlarındaki güçlerce belirlendiği yolundaki iki genel eğilimden birinin ağırlık
andığı görülmektedir (Roller, 1954, Change ve Phares, 1972). Eğer kişinin yaşadığı
:la yaşaması olası olumlu olayları ödüller, olumsuzları da cezalar olarak nitelersek; bu
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eğilimlerden biri, ödül ve cezaların

kişinin dışındaki

başka güçlerce

yönetildiği,

denetlendiği yada uygulandığı, ödüllere ulaşıp, cezalardan kaçınma konusunda kişisel
abaların etkili olmadığı doğrultusunda genel bir beklentidir. Kısaca insanlar, kendilerine
olanların

sorumluluğunu

ya kendilerine ya da

kader,

talih,

kısmet,

şans

gibi

endileri dışındaki güçlere yüklemek eğilimindedirler. Diğer bir deyişle, ödül ve cezaları
denetleyen güçler, kişinin içinde ya da dışında odaklanmış
Rotter

(1966)

bu

güçlerin,

kişinin

içinde

ya da

olarak algılanabilirler.

dışında, yoğunlaştığı noktaya

denetim odağı adım vermektedir (Dönmez, 1983; 3 7). Rotter ( 1966) pekiştiricinin içten ya
da dıştan denetimini şöyle tanımlar: "Pekiştirici, ödül ya da doyumun
cerilerin

bilgi

ve

öğrenilip uygulanmaya konulmasındaki çok önemli rolü, insan doğası eli

ğraşanlarca evrensel olarak bilinir. Ancak, bazı kişilerce pekiştirici yada ödül olarak
örülen bir olay, başkalarınca farklı biçimlerde algılanıp farklı tepkilere neden olabilir. Bu
epkinin

belirleyicilerinden

biri,

bireyin

ödülü

kendi

davranışını

izler,

kendi

vranışına ya da iç özelliklerine bağlı olarak algıma derecesine karşılık, ödülün kendi
ındaki güçlerce denetlendiğine

ve kendi eylemlerinden

bağımsız olarak ortaya

rabileceğine inanma derecesidir. Diğer bir deyişle, belli bir davranışı izleyen bir
kiştiricinin kişi üzerindeki etkisi yalın bir tepki güçlendirme süreci değil, kişinin
- lülle kendi davranışı arasında bir nedensellik ilişkisi algılayıp algılamadığına
arak değişebilen bir etkidir.

Bir neden-sonuç

bağlı

ilişkisi algılaması ya hep, ya hiç

den bir algılama olmak zorunda değildir; derecesi değişebilir. Bir pekiştirici, birey
dan, kendi davranışım

izler olarak algılanır fakat,

tam

vranışının bir sonucu olarak görülmezse, bizim kültürümüzde,
ve benzerlerine
Tesindeki

bağlanır

ya da güçlü başkalarının

güçlerin çok fazla karmaşıklığı yüzünden,

y olarak algılanır.

anlamıyla,

kendi

genellikle,

şans,

denetiminde

ya da

kestirilmesi

olanaksız

bir

Bir olay, birey tarafından böyle açıklandığında biz bunu "dıştan

etime inanç"; eğer kişi olayı kendi davranışının yada kendi göreceli olarak kalıcı kişisel
onu biçiminde algılarsa bunu da "içten denetime inanç" olarak adlandırıyoruz
önmez, 1985; 35). Diğer bir ifade ile dersek, pekiştiriciyi kendi davranışının sonucu
ayan fakat onun hemen arkasından

gelen bir şey olarak algılarsa, o zaman
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kiştirici tipik bir biçimde talih, kader sonucu, önemli kişilerin

vresindeki

güçlerin

anlaşmazlığı

nedeniyle

önceden

kontrolü

kestirilmeyen

bir unsur olarak

pJamr. Olayın bu şekilde yorumlanması,

dıştan kontrol inancım belirtir.

ayı kendi

olarak

özelliklerinin

bir yansıması

algılarsa

altında veya

Eğer birey,

bu da iç kontrol

inancını

nsıtır" (Köksal, 1991; 9).

Rotter'in

sosyal

öğrenme

.uramlan

arasında bazı benzerlikler

dilebilir.

Rotter

e göre

içten

eğişiklik

yapmaya

dıştan

nsanların,

dengesiz

toplumsal

lmadıkları

durumlarda

luruma dönüştürme
Rotter'in

Jgun

örlere

sosyal

içten

denetimlilere

içinde

ve

kendisine

Kelley'in

yüklemleme

Bu benzerlikler şu şekilde ifade

göre

durumlarda

öğrenme

kuramı

bireyin

Sosyal
ise

yal algıyı çözümlemeye

kuramı

bulundukları

daha
kişiler

durumlarda

yatkındırlar.
arası

Heiderde

ilişkilerde,

göre, dengeli

günlük

ile

hoşnut

ve daha rahat

yüklemleme

beklentilerinin

yüklendiğidir.

faktörlere,

yüklemlenir.

-, 'emleme

denetimliler

ve

bir

yönelimi bulunmaktadır.

faktörlere

sonuçlar

Heider

bulunmaktadır.

bu durumları

ında ki diğer benzerlik;
gi nedensel

kuramı,

tutarlı

Tutarlılık

beklentilere
öğrenme

uygun
kuramı,

hayattan

(atıf)

ve tutarsız

sonuçlarının

kuramına

göre,

olmayan

sonuçlar

pekiştiricileri

kaynaklanan

kuramları

beklentilere
ise dıştan

buna

kavramları

karşılık

kullanarak

çalışır (Köksal, 1991; 1 O) .

.1 Rotter'in Sosyal Öğrenme Kuramı
an Rotter ( 1966, 1975) kişilerin
--.ı.ı.ı.ıından

birbirinden

farklılıklar

kendi yaşamlarını
gösterdiklerini

denetleyebilme

gözlemiştir.

İnsanın

güçleri
kendi

~

l,ıaşamını denetleyebilmesi ne demektir? Birey yapmak istediği davranış için gerekli
kendinde görüyor mu, yoksa bir başkasının iznini alması mı gerekiyor?
er geliştirmiş olduğu boyutun bir ucuna içten denetimlilik (İnternal Locus Of
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Control) ve diğer ucuna da dıştan denetimlilik

(External Locus Of Control) adını

vermiştir (Cüceloğlu, 1994; 421).

Rotter'in algıların kontrolü konusunda ileri sürdüğü sosyal öğrenme teorisi,
klinik psikoloji çalışmaları sırasında ortaya çıkarttığı bir teoridir. O, insanların yaşam
olaylarını

denetleme

konusunda

kendi

yeteneklerine

göre

genel

bir

beklenti

geliştirdiklerini öne sürmüştür. Rotter davranışlarının kendi yaşantılarını etkilediğine
inanan kimselerin bir "içten denetim beklentisi", buna karşılık, kendi davranışlarının şans
ve kader tarafından belirleneceğine inanan kimselerin ise "dıştan denetim beklentisi"
içerisinde olduklarını ileri sürmüştür. Rotter'in sosyal öğrenme teorisi içerisinde kontrol
kaynağı (Locus of Control internal External) davranışı, beklentilerin, pekiştiricilerin
veya psikolojik durumların etkisinin bir sonucu olarak ele alınmıştır (Köksal, 1991; 14).

Sosyal öğrenme teorisi, çağdaş psikolojide iki önemli kuramsal yaklaşımı
(Davranışçı

Kuram-Bilişsel

Kuram) bağdaştırmaya

çalışan bir kuramdır. Sosyal

öğrenme kuramına göre davranış ( 1) sonuçlarının başarı yada başarısızlık olacağına ilişkin
klentiler, (2) gerçekleşen sonuçlan, ve (3) oluşumu sırasındaki psikolojik koşulların bir
· levidir. Kısaca davranış bu üç değişkenin birlikte bir sonucu olarak görülmektedir.
Denetim odağı işte bu üç etmenden yalnızca ilki ile ilgilidir. Diğer bir deyişle, denetim
ğı kişinin bir takım yaşantıları sonucu genel olarak, davranış ve çabalarının başarılı
Jada başarısız olacağı yolunda geliştirdiği genel bir beklenti ile ilgilidir. Bu nedenle bu
ıvranış, yalnızca denetim odağına bakılarak yorumlanamaz (Dönmez, 1983; 3 8).

Bu konuda Jung'un verdiği bilgi önemlidir. Jung için içedönüklük (dıştan
etim) ve dışadönüklük (içten denetim), bir ferdin hayatı boyunca sabit, sürekli bir
iyon tarzıdır. İnsan hayatının bazı devreleri bazen içedönüklüğün, bazen de
şadönüklüğün üstünlüğü altındadır (Evrim, 1967; 53).
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Sosyal
davranışın

öğrenme
sadece

teorisi

potansiyel

koşulunun

belirleyicileri

koşulunda

ise, pekiştiriçiler
hareket

bir durumda

pekiştiricinin

Ancak

birey,

beklentisinde

ve

amaçlarına

· · emlerle
reket

ilgilidir.

eder.

çların

çıkmasını

karşılaştığı

bağımlı

bağlı

göre, birey

yde olumsuz

aynı

çıkışı,

aynı

daha önceki

bir beklenti

tür

Tanışını tekrarlayacak

için,

Fakat,

önceki

meydana

olaylar

ve böylece

güçlere

(şans,

kader)

ortaya

bireyin

çıkış

davranışları,

olarak

yaşantısına

amaçlan

toplumdaki
bağlı

pekiştiricilerin

veya

olarak
önemli

gerçekleştirebilecek

ile tayin edilir ve ölçülebilir.

olumsuz

getirecektir.

karşısında

bir

yüklemliyorsa,

pekiştiricinin

önceki

bu

yeni bir davranışta

Böyle

ya da azalmaktadır.

fonksiyonel

yaşantılar

yaşantısında,

beceri

1991; 14).

sadece

zamanda

şans

"Birey belirli

davranışına

of event)

bulunurken

ortaya

Bu beklentiler

la karşılaşmamak
santısında

değildir.

değil,

(Köksal,

(sequences

davranışta

Davranışın

bağlıdır.

zinciri

ileri sürmüştür.

takdirde,

göre

edilmektedir.

dışındaki

aslında

Buna karşılık

ya yükselmekte

denetiminin

durumlarla

olaylar

kontrol

boyutu,

Rotter'e

edilir.

kendi

zaman bu beklentisi
kendi

Birey,

özüne

klentilere
orter'e

göre,

kontrol

şu temel varsayımı

meydana

karşılaştığı

denetim

birisidir.

tarafından

herhangi bir değişme görülmez"

Rotter'e
·• tiyaç

eden Rotter,

benzer

tarafından

iç güçler

pekiştiriciyi

yüklemliyorsa,

içten-dıştan

belirleyicilerinden

dış güçler

perspektiften

benzer durumlarla

içerisinde

durumlarla
Dolayısıyla

karşılaşırsa
birey

bulunmayacaktır.

olumlu

olumlu beklenti

sonuçlar

Birey,

elde

geliştirecektir

böyle

bir

önceki

etmişse

(Koksal,

bu

bu
1991;

15).

Rotterin kuramındaki

temel kavramları

ğildir. Rotter'in Sosyal Öğrenme Kuramında

ele almadan kuramı anlamak mümkün
üç temel kavram vardır (Köksal, 1991;
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i Davranış Potansiyeli (Behavior Potential)
ii Beklenti (Expectancy)
iii Pekiştirme Değeri (Reinforcement Value)

ı. Davranış Potansiyeli:

Belirli bir durumda veya durumlarda

bir

ekiştirme veya pekiştirme dizilerine göre hesaplanan durumlarda meydana gelen

ıerhangi bir davranışın potansiyelidir.
ii. Beklenti: Belirli bir pekiştirmenin ortaya çıkma olasılığının belirli bir durumda
veya durumlarda belirli bir davranışın fonksiyonu olarak meydana
birey tarafından

kabullenilmesidir.

Beklenti, pekiştirme

geleceğinin

değeri veya öneminden

ağımsızdır.
iii. Pekiştirme Değeri: Herhangi bir dış pekiştincinin pekiştirme değeri, ideal olarak,
pekiştirmelerin tümünün meydana gelme olasılıkları eşit olduğu takdirde, herhangi bir
pekiştirmenin tercih edilme derecesidir.

Rottere göre davranışı oluşturan değişkenlerin sayısı üçtür ve bunlar amaç,
klenti ve durum'dur. Yani davranış, bireyin amacının, beklentisinin ve durumunun bir
nıcudur. Buna benzer bir araştırma İngiliz psikologu Hans Eysenck tarafından yapılmış
içedönüklük-dışadönüklük

(introversion-extraversion)

ve oturmuş-uçan

(stable

table) olmak üzere kişiliğin temel değişkenlerinin olduğunu belirtmiştir (Eysenck
Eysenck, 1963). İçedönük (introverted) kimseler iç dünyalarında olup bitenlere daha çok
verirler, dışadönük (extraverted) kimseler ise dış dünyada olup biten olaylara
- üktür, Oturmuş (stable) kimseler çevrelerine daha iyi uyum sağlamış oldukları halde,
(unstable) kimseler pek iyi uyum sağlayamalar. Bu iki boyutu kesiştirdiğimiz

,~ı dört grup kişilik yapısı ortaya çıkar.
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Oturmuş

İçedönük

Dışadönük

1

2

Oturmuş -içedönük

Oturmuş - Dışadönük

3

4

Uçan-İçedönük

Uçan-Dışadönük

Uçan
kil 2.1 Dört Grup Kişilik Yapısı

Şekil 2.1 'de kısaca görüldüğü gibi içedönüklük-dışadönüklük ve oturmuş-uçan
yutlannın kesişiminden dört grup oluşmaktadır.
Oturmuş-içedönük

bir kimse, sakın, güvenilir, dikkatli, durgun ve kendini denetim

bnda tutulabilen bir kimsedir. Öte yandan , oturmuş-dışadönük kimse hoş sohbet,
dırmaz, atılgan ve önderlik yeteneği olan bir kimsedir. Uçan-içedönük

kimse

luluktan kaçınır, karamsardır, katıdır, sürekli kaygılıdır ve ne zaman neşeli ne zaman
kızgın olacağı bilinemez. Ve nihayet, uçan-dışadönük kimse hemen alınan, saldırgan,
bucak heyecanlanan,

çabucak değişebilen,

hareketli biridir. (Cüceloğlu, 1994;

-2).

Yüklemleme (Atıf) Kuramı
Kişinin ya da diğerinin algılanması, sosyal psikolojinin temel taşlarından
· i olarak görülmüştür. Bu üginin ana nedeni, sosyal davranışın analizinde, "sosyal
_..mnanın fiziksel ve objektif özelliklerinin ve dinamiklerinin, sübjektif özellikler ve
~iklerden
=

daima daha az anlamlı olarak görülmesi" olgusu olabilir. Eğer sosyal

arın taraftarlık ve hatalarla dolu olduğu, ayrıca bügi işlemede optimal kurallar

· e, temsil edilebilirlik ve mevcut bilgiden yararlanma ilkeleri gibi basiileştirici
tıcılık yöntemleri

kullanıldığı

dikkate alınırsa,

bu olgunun

nedeni

kolayca

ılabilir. Bir bireyin tepkisi ile fiziksel yada objektif gerçeklik arasında vasıta
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rolü oynayan bilişsel süreçleri tanımaksızın, insan eylemlerini ve dolayısıyla sosyal
davranışı açıklamak güçtür (Bilgin, 1991; 151 ).

Bu tür yükjemleme
yargılanmasının
özelliklere)
amasıdır.
.armadan

bütünü

değil,

atfedilmesi,
Diğerinin
önce,

süreçleri, elbette ki, diğerlerinin

bir

davranışı

tutarlı

yada

bir

kısmıdır.

diğer

kişi

davranışın

hakkında

hakkında,
tutarsız

Bir

izlenim

gözlemci,
mevcut

algılanmasının

çizgilere

oluşturmanın

ilk

kesin ve son bir karara

tüm

:urumundadır. Gözlenen yeni veriler bütünleştirildikten

gizil

ve

bilgileri

bütünleştirmek

sonra, diğerinin bir temsili

de edilmektedir ve bu, gözlemcinin diğeri hakkında sahip olduğu bir tür bütünsel
· ilik kuramı işlevini görmektedir. Diğerinin algısına ilişkin tüm bu yanlar, sosyal
ikolojide detaylı bir şekilde incelenmiştir.
Davranışın açıklanmasında bilişsel bir yaklaşım biçimi olan yüklemleme
mı (attribution-theory)

motivasyon teorisi olarak öne sürülmemiştir. Bu kuram

arın motivasyonu nasıl algıladıkları ile ilgili bir kuramdır (Aşkın, 1981; 54).

6.2a Heider'in Yüklemleme Kuramı

Heidef'in

Yüklemleme

"Naif Psikoloji"

veya naif (yetersiz) bir psikologun,
süreçleri

belirleme

amacını

(1946) gibi, geometrik

diğerinin

gütmektedir.

şekillerin

ve daha

kuramı,

davranışlarını
İlk

hareketinin

sonra

formasyonu

olmayan
anlamasına

çalışmalarında,
algılanmasını

Simmel,

1944)

üzerinde

çok

prototipi"

olarak kişiler ve "birim oluşumu"

tıpkı

incelemiş

durulacak

kavramlarını

olan
ortaya

ıtır (Bilgin, 1991; 153 ).

Çıkarımlar konusunda
er'le

( 19 5 8) başlamıştır.

kuram geliştirme,
Heid ere

göre,

olgusal nedensellikle
bilimsel

psikolojinin

ilgilenen
yanında
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insanların,
ilişkin

diğer insanların

konularda

"sağduyu

duygu ve düşüncelerine,

tutum ve davranışlarına

psikolojisi"

sezgisel

adı verilen

bilgileri

vardır.

İnsanlar başkalarıyla olan ilişkilerini bu sağduyu psikolojisi sayesinde yönlendirir.
Heider

bütün

insanlarda

iki

güdünün

varolduğunu

ileri

sürmektir.

Bunlar

cevremizdeki dünyaya ilişkin tutarlı bir görüş oluşturma; çevremizi kontrol etme
güdüleridir. Bu güdülerden her birini doyurmak için gerekenlerden biri, insanların nasıl
vrandıklarını kestirebilme yeteneğidir (Dönmez, 1989; 96). Eğer, insanların nasıl
vrandıklarını kestiremezsek, bizi çevreleyen dünyaya ilişkin görüşümüz rastlantısal,
tarsız ve düzensiz

olur. Heider'in

kalarıyla ilişkilerinde

geliştirdiği

denge kuramında;

insanların,

dengesiz bir durumun dengeli hale dönüştürülmesi

söz

onusudur. Heider ortamdan kaynaklanan güçlerin analizinde, sadece, rastlantısal
enleri ve durumun maddi yanlarını dikkate almakla yetinmemiştir. Bu konuda
aktaki adamın, insan davranışının sosyal belirleyicilerini anlama tarzını ince ve
taylı bir şekilde analize tutmuştur (Bilgin, 1991; 155).

Heider, çıkarımlar

konusundaki

düşüncelerinde,

gözlenebilen

davranışın

ôzlenemeyen nedenlere bağlanış tarzını ortaya koymaktadır. Ona göre, insanın bu
el etkinliği, kaostan itibaren bir örgütleme yapması, sürekli değişen uyaranları
.renin değişmeyen

özellikleriyle

ilişki kurmayı sağlamakta, bu ise iç ve dış

enleri ayırt etmeye yol açmaktadır. Böylece temel sorun içsel bir yüklemenin mi
a dışsal bir yüklemenin mi yapılacağıdır. İçsel nedenler, kişinin kendine bağlı,
özellikleri

güdüler, heyecanlar,

tutumlar,

yetenek,

çaba ve kapasite gibi

enlerdir. Dışsal veya çevresel yüklenilmeler ise, bireyin dışında, onu saran genel
.re, rol kısıtlamaları, şans ve ortamın özellikleri gibi etmenlerden oluşmaktadır.
ider, sürekli olarak bir kimsenin kendine neden davranıldığı
:uğumuzu, birey bu soruyu ya kendi davranışında

gibi davranmadığını

ya da kendi davranışının

da bir neden bularak yanıtlamaya çalıştığını varsaymaktadır (Köksal, 1991; 18).
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Heider' e göre davranış, etkili kişisel güç ile etkili çevresel gücün bir
nucudur. Çevremizde olup bitenler hakkında bu şekilde yargıya varırız. Böylece
irey bir şey hakkında çıkarım yaparken ya iç nedenlerin

yada dış nedenlerin

etkisi altında kalarak davranış hakkında karar verir. Heider bu etmenleri zorunlu
arak birbirinden bağımsız etmenler şeklinde görmektedir. Ancak bazı etmenler
vranışın üzerinde tek başına etkili değildir. Sağ duyuya göre çaba ve niyet,
asiteyle bir bütün olarak davranışı etkilemektedir. İyi niyet tek başına yeterli
ğildir. Eğer, çaba yoksa kapasite tek başına eyleme yol açamaz. Bu konuda
- emli olan nedensellik algılanmasında sorunun nedeninin kararlı mı yoksa kararsız
olduğudur ( Köksal, 1991; 18).

6.2.b Kelley'in Yüklemlerne Kuramı
Kelley'in
'relerini
adıklarını

yüklemleme

deneysel
ifade

kuramı,

yönteme

Heider'in

benzeyen

eden düşünceye

dayanır.

ortaya

nedensel
Kelley

attığı

bir
(1967)

ve

analiz

insanların
vasıtasıyla

insanların

çoklu

arla karşılaştıklarında yaptıkları yüklemlemeleri açıklayan en kapsamlı kuramı
irmiştir. Kelley'in genel ilkesi "Birlikte Değişme İlkesidir". Bu ilkeye göre,
ar üç farklı boyutta neden ve etkilerin birlikte oluşumuna bakarlar. Bunlar (1)
yararı nesne (varlık), (2) aktör (kişiler), ve (3) bağlam yada durumlar (zaman ve
liar) dır (Dönmez, 1989; 100-101). Bu konuda farklı olarak şöyle bir ifade de
aw@rnlabilir. Kişilerin davranışlarının sebebi ve sonuçlardaki değişmeler, a) kişilere göre
ensüs: görüş birliği verileri veya enformasyonları), b) ayn bütünlere
dılaşma/ayırdedilme

enformasyonları),

c) zamana veya çeşitli şekillere

göre
göre

nsistans: tutarlılık enformasyonları) incelenebilir. Burada bağımlı değişken, her
etmene bağlı olarak sonucunu ortaya çıkıp çıkmamasıdır. Birlikte değişme ilkesi,
un, birlikte değiştiği etmenin ürünü olduğunu öne sürmektedir (Bilgin, 1991; 157-
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Kelley'in

yüklemleme kuramının temelinde,

çevrede

meydana gelen

olayların değişmeyen yapısal özelliklerinin algılanması ve yorumlanması vardır. Kelley'e
göre,

yüklemlemeye

ulaşmak

ıçın

iki

farklı

durum betimlenebilir. Birinci

durumda yüklemlemede bulunan kişi çeşitli kaynaklardan bilgi almakta ve gözlenen
İkinci

ir sonuç ile olası nedenlerin birlikte değişmesini algılayabilmektedir.
durum ise bilgi tek bir gözlemden

gelmekte, yüklemlemede gözlenen davranışın

edenlerini oluşturan bir takım etmenleri

dikkate almak gerekmektedir. Sonuçta

elley'in birlikte değişme ilkesi Heider'in birlikte değişme ilkesi

gibidir; kişinin

yapacağı, bütün bu bilgiler açısından tutarlılık ve düzenliliklere bakmaktadır. Eğer, kişi
Ili bir olayı değişmez olarak, belli koşullar takımı ile birlikte görülüyorsa olayı, hangi
ene yükleyeceğini bilir.
eğişmez etkidir. Kelley'in

Bu durumda kişinin aradığı
kendi

deyimi

.._öıülmeyeceğini belirleyen koşulların

ile,

belli

değişmezlik;

koşullar takımı ve
"etkinin

görülüp

düzenli bir birlik içerisinde değişmesidir"

öksal, 1991; 19).

Böylece,

Kelley'in

kuramı,

insanların

nesnel

yüklemeler

yaparken

bu

ensellikleri üç çeşit bilgi ile sonuçlandırma esasına dayanır. Bunlar: farklılık bilgisi,
birliği bilgisi ve tutarlılık bilgisidir (Köksal, 1991; 20). Görüldüğü gibi, Kelley
e değişme durumundaki yüklemeleri betimlerken J.S.Mill'in "farklar yöntemi'ni
anan Heider'i izlemektedir. Kelley'e göre, birlikte değişmenin dayandığı mantık,
yans analizi adıyla bilinen istatistiksel tekniğin (ANOVA) mantığına benzemektedir
ilgin, 1991;157 ve Köksal, 1991; 20). Birlikte değişme ilkesi Kelley kuramının
elini teşkil eder. Verilerin eksik olması durumunda, yüklemeler, tek bir gözleme
yanacak nedensel şemaların kullanılmasıyla yapılmaktadır. Bu nedensel şemalar,
· nedensel kategorilerin

aralarında etkileşerek belirli bir sonucun doğmasına

· n inançlardır (Bilgin, 1991; 158). Literatürlerde yükleme biçimleri iki ilkeyle
anmaktadır, "azaltma ilkesi" "artırma ilkesi" dir. Azaltma ilkesi; sonucun ortaya
da, iç veya dış etmenlerden herhangi birisinin azaltılmasıdır. Artırma ilkesi ise,
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ütün çabaların daha ziyade bireye yüklenmesini ifade eder (yetenek ve çaba gibi).
Sonuçta, yüklemleme izlenen davranışın hangi nedensel faktöre yol açtığı sorusuna
evap ortamı hazırlar (Köksal, 1991; 20).

Kelley yüklemleme kuramını bir takım varsayımları açık, seçik bir şekilde
est etmeye yarayacak

biçimde

kurmuştur.

Gerek Heiderin

gerekse Kelley'nın

ruramları biçimsel kuramlar olup, bu alanda kavramsal çerçeve oluşturamamışlardır
öksal, 1991; 20).

-.6.2c Jones ve Davis'in Yüklemleme Kuramı
Fritz Heider'in (1958) başlattığı kuramı Jones ve Davıs (1965) geliştirmiştir,
ireylerin diğer bir kişinin niyetleri ve dolayısıyla kişilik özellikleri (Jones ve McGillis,
976) hakkındaki çıkarsama biçimlerini kavramsall aştırmaya çalışmışlardır (Bilgin, 1991;
-5).

Jones ve Davis'in "uyuşan çıkarsamalar" (correspondent inference) adını alan
kuramın başlıca amacı; "bir aktörün belirli bir davranışla yapmaya çalıştığı şey
nda bir gözlemcinin çıkarsamalarını

sistematik olarak açıklayan bir kuram

turmak"tır (Bilgin, 1991; 155-156).

Uyuşan

çıkarsamalar

kuramının

merkezi

kavramı,

tekabül

eden

arsamaların oluşturulmasını kolaylaştıran koşulları saptamaya yöneliktir. "Ortak
yan sonuçlar" ilkesine göre, davranışı yöneten niyet veya eğilim, bu davranışın
cenek davranışlarından farklı olan sonuçlarına bakılarak anlaşılabilir; ortak olmayan
nuçların sayısı ne kadar az ise yüklemleme o kadar daha çok belirgin olacaktır.
- am, iki seçeneğe ait ortak sonuçların, bunlardan birinin veya diğerinin niçin
çildiğini açıklamaya yaramadığını varsaymaktadır (Bilgin, 1991; 156).
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Bu kuramın ikinci önemli kavramı, gözlemcinin, aynı durumda diğer kişilerin ne
yapacağı konusundaki düşünceleriyle ilgili olan "sosyal arzulanırlık" kavramıdır. Jones
ve Davıs, kişiler için normal olarak arzulanır nitelikteki sonuçların, kişilerin niyetlerini
daha iyi belirttiğini kabul etmiş fakat, evrensel olarak arzulanan sonuçların gözlemciye,
kişinin tekil özellikleri konusunda fazla bir şey öğretmediğini de dikkate almışlardır. Bu
durumda, arzu edilmeyen veya bireyin rolü ile bağdaşmayan davranışın, kişi hakkında en
aydınlatıcı davranış olmaktadır (Bilgin, 1991; 156).

Jones ve Davis, gözlemcinin, bir niyetin nedenini karakterde aramasıyla ilgili
çeşitli örnekler

vermişlerdir.

Gözlemcilerin,

kişilerin

eylemlerinden

hareketle

eğilimlerini çıkarsamayı sağlayacak şekilde nasıl çıkarsama yaptıklarını anlamaya
çalışmaktadırlar. Eiser (1980), davranış, niyet ve eğilimler arasında varolduğu söylenen
·· · kinin problematık olduğunu ileri sürmüştür. Bu ilişki, kişinin eğilimlerinin niyetlere,
· etlerinde davranışa yolaçtığı" düşüncesini içermektedir. Jones ve Davıs'ın modelinde
, sadece bazı davranış tipleri için geçerli olan bir yordamalar bütünü görmek daha
ğrudur (Bilgin, 1991; 157).
.2.d Weiner'in Yüklemleme Kuramı
Weinerin

kuramı

belirli bir

ortamda

bir

işin

yapılması

konusundaki

emlemeler ile ilgilidir ve özellikle, başarı ve başarısızlık hakkındaki açıklamaları

-·-1

rate almaktadır. Heiderin görüşlerini temel almaktadır, işin yapılmasıyla ilgili olarak
_,·e veya ortama yüklemlemeleri (örneğin başarısızlığı yeteneksizliğe

üğüne atfetme) birbirinden

veya işin

ayırt etmekte ve davranışın naif analizinde "güç",

", "şans" ve "güçlük" kavramlarını betimlemektedir (Bilgin, 1991; 159).

Weiner, bu dört kavramın (etmenler) bireyler tarafından, bir işin yapılmasının
ronusu olduğu alanlarda olayların sonucunu öngörmede ve açıklamada kullanıldığını
sürmektedir. Bireyler, kendi kapasitelerini (veya bir başka görevlininkini), harcanan
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çaba miktarını, işin güçlüğünü ve şansın yönünü hesaplamaktadırlar.Bu etmenlerin
altında, üç ayn yöne göre yapılan bir tasnif şeması bulunmaktadır: nedenler, istikrarlı
olup olmayışlarına göre (istikrarlı-istikrarsız), kontrol odağına göre (içten-dıştan) ve
kontrol edebilme düzeylerine göre (kontrol edilebilir-edilemez) gruplandınlmaktadır.
Böylece söz konusu dört etmen aşağıdaki gibi nitelendirilebilir: (Bilgin, 1991; 160).

a) Kapasite: istikrarlı, iç, kontrol edilebilir
b) Çaba: istikrarsız, iç, kontrol edilebilir
c) İşin güçlüğü: istikrarlı, dış, kontrol edilemez
d) Şans: istikrarsız, dış, kontrol edilemez

Bu şemada
ortamdan

kullanılan

elde edilecektir.

enformasyonlar,

Algılanan

kapasite

şu veya
belirli

bu şekilde

bir işte geçmiş

sosyal
başarı

derecesine dayanmaktadır ve diğerleri tarafından başarılıp başarılmaması ile ilgilidir;
eğer pek çok diğer kişi işte başarılı olmuşsa, iş kolay olarak görülecek, fakat çok az
· şi

başarılı

olmuşsa

zor

olarak

nitelendirilecektir.

Eğer

önceki

başarı

ve

aşansızlıklar çok değişken ise, sonuç şansa bağlanacaktır. Fakat işteki başarı, güçlü
işisel güdülere bağlıysa veya örneğin özel bir kas gücünü gerektiriyorsa,
çabaya yüklemlenecektir (Bilgin. 1991; 160).

sonuç
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2. 7 Akademik Başarı

Başarı, okul ortamında belirli bir ders ya da akademik programlardan bireyin
e derece yararlandığının bir ölçüsü ya da göstergesidir. Okuldaki

ir akademik programdaki

derslerden öğrencinin aldığı notların ya da puanların

rtalaması olarak düşünülebilmektedir

(Özgüven, 1998).

Başarı, bireyin gerçekleştirilen öğrenme-öğretme
edeflerle belirlenmiş ve kazanılması amaçlanan
... erçekleştirildiğini

başarısı ise

belirlemek için ölçme yoluyla

etkinlikleri sonucunda

davranışların ve oranda
bir karara

varılmasıdır

Okul başarısı öğrencinin bulunduğu okul, sınıf ve derse göre belirlenmiş
nuçlara ulaşmada göstermiş
vramının

akademik

olduğu ilerlemedir.

Ancak çağdaş anlamda başarı

başarı ile sınıflandrılamayacağı,

· şsel davranışlar kadar,

bilgi

ve beceri

gibi

ilgiler, kişilik özellikleri ve tutumlar gibi biliş sel

ayan davranışları da içerdiği görülmektedir (www.e-psikoloji.com).

Cüceloğlu

( 1992), başarıyı; insanın mükemmellik

standardına ulaşıp, bu

artları aşmayı amaçlaması olarak tanımlamakta ve insan ihtiyaçları kapsamında
alan başarı

dürtüsünün

davranışı etkilediği,

başarma gereksinimi yüksek

bireylerin ise yaptıklarına daha çok dikkat ettikleri ve herkesten daha iyi
maya çalıştıklarını ifade etmektedir.

Baltaş'a göre başarı genel olarak birey

anlamlı olan amaçların günlük programlarla adım adım gerçekleşmesidir
maz, 2002; akt; Durmuş, 2004).
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Jenks ve arkadaşları (Malkoç,

1991) tarafından yapılan kapsamlı bir

aştırmaya göre aile özellikleri öğrencinin okul başarısındaki en önemli çevre
aktörünü oluşturmaktadır.

Bu araştırmadan elde edilen bulgulara göre okul

aşarısının yarıdan çoğunun,

ailenin katkısıyla gerçekleştiği görülmüştür (Akt;

elenk, 2003).

Öğrencinin ders başarısı üzerinde etkili olan pek çok değişken bulunmaktadır,
öğrenme

değişkeni" olarak da adlandırılan

bu değişkenler hemen tümüyle

yolojik, psikolojik ve toplumsal durum ve koşullarla ilgilidirler.
ğişkenleri öğrencilerin öğrenme

durumunu dolayısıyla

olumsuz olarak etkilemektedir

İlköğretimin

son

eminin özellikleri

dönemleri

de başarıda

ile

Öğrenme

da başarı düzeyini

(Uluğ, 1990; akt.; Güleç ve Alkış,

lise

dönemine

önemli bir etkendir.

rastlayan

ergenlik

Bu dönemde hızlı

im ve değişim sonucu ergenin dikkati zayıflamakta, daha çok kendi başına
a isteği

artmakta,

belli noktalara

yoğunlaşması

ile ilgili düşünce

alanı

akta, hayal dünyası içine girmekte ve bütün bunlar çalışmasını ve başarısını
uz

etkilemektedir.

Hem

yurt

içinde,

hem

de

yurt

dışında

yapılan

stırmalarda cinsiyet faktörünün, öğrencinin okul başarısını etkilediği ve kız
ncilerin, erkek öğrencilerden daha başarılı oldukları görülmektedir. Farklı
_ oekonomik düzeydeki

öğrencilerin

problem

alanları

ve başarı

düzeyleri

daki ilişkilere bakıldığında öğrencilerin derslerden aldıkları notların aritmetik
amaları alt sosyo-ekonomik düzeyden üst sosyo-ekonomik düzeye gidildikçe
ğı görülmektedir. Ailenin okul başarısına karşı gösterdiği ilginin yetersizliği
kul başarısızlığı sorunları arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır (www.e-
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Soner ( 1995), araştırmasında aile uyumu, öğrenci Özgü veni ve akademik
başarı arasındaki ilişkileri incelemiştir. Uyumlu ailede yetişen çocukların özgüvenleri
ve akademik başarıları, uyumsuz ailede yetişen çocuklara göre daha yüksek
bulunmuştur (Keskin, 2003; 38).

Öğrencinin başarısını etkileyen faktörler arasında öğrencinin kendisine ilişkin
algılarından da söz edilebilir. Bir öğrencinin bir öğrenme ünitesini ya da derse ilişkin
elde ettiği başarılar ve bu başarılarla

ilgili algılar zaman

içinde birikerek

ararlılık kazanır. Bu da öğrencinin, aynı türde olan bir sonraki öğrenme ünitelerine
ve derse

yönelik

kendine

olan

güvenini

artıracaktır.

Başarısız

öğrenme

yaşantılarında da muhtemelen bu durumun tersi olacaktır. Öğrencinin kendisine
ilişkin başarı ya da başarısızlık algıları da akademik başarıya etki eder ( Bloom.
998; akt.; 173, Keskin, 2003).

Akademik başarı ile ilgili olarak pek çok araştırma yapılmıştır. Araştırma
ulgularının pek çoğu göstermiştir ki öğrencilerin akademik başarıları üzerinde
irçok değişkenin etkisi vardır. Tutumlar, zihinsel yetenekler, aile özellikleri,
ireysel özellikler bu değişkenler arasında sayılabilir. Bireyin içinde bulunduğu
rtlar onun yaptığı ve yapacağı birçok etkinliliği
· 1 emektedir.

olumlu ya da olumsuz
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BÖLÜM III
İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

bölümde ergenlere yönelik, Türkiyede, yurt dışında ve Kuzey Kıbrıs'ta atılganlık ve
etim odağı üzerine yapılmış çalışmalar.

I Ergenlerle Yönelik Literatürde Yer Alan Çalışmalar

Steinberg ve Hill ( 1978), erkek ergenlerle yaptıkları çalışmalarda ergenin fiziksel
gunlaşmasına bağlı olarak anne ve babalarıyla ilşkilerinin değişip değişmediğine ele
şlardır. Araştırmada buluğ döneminin başlamasıyla ergenin ebeveyniyle ilişkilerinde
fazla güç ve iddia ortaya koyduğu, bunun da özellikle anne ve ergen arasındaki
~=ayı

arttırdığı gözlenmiştir (Akt.; Tataker, 2003).

Barrea ve Garrison-Jones yaptıkları çalışmada aile, arkadaş desteği ve ergenin
resif semptomları arasındaki ilşkileri ele almışlardır. Düşük aile desteğinin, özellikle
desteğinin depresif semptomlarla olan ilişkisini ortaya koymuşlardır
- ' ç, 1994).

Rutter ve arkadaşlarının çalışmasında ise ergenlik döneminde anne

adan uzaklaşmanın psikolojik bozukluklarla

olan ilişkisini incelemişlerdir.

Aile

kilerinde geri çekilme ve iletişim güçlükleri psikolojik bozukluk saptanan grupta
fazla çıkmıştır (Akt.; Kılıç, 1994).

Eryüksel ( 1996), ergen -ebeveyn ilişkilerini incelediği çalışmasında, psikiyatrik
eklemdeki ergenlerin, normal gruptaki ergenlere göre psikiyatrik gruptaki annelerin
normal

gruptaki

annelere

gore daha fazla genel anlaşmazlık

gulamıştır (Akt.; Tataker, 2003).

bildirdiklerini
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Ergenlik dönemi her anlamda bireyin yeni beceriler kazandığı, yeni arkadaş
şkileri geliştirdiği ve arttırdığı, anne- baba, kardeşlerinden ve hatta öğretmenlerinden
aklaştığı bir dönemdir. Birey kazanmış olduğu fiziksel ve bilişsel becerileri gerek
ndisine gerekse de çevresine uyumlaştırma çabası içinde olmalıdır. Bir çok araştırmacı
yin benlik kavramının ya da kendi kişiliğine karşı geliştirdiği tutumların, anne
alar, öğretmenler,

yaşlılar vb. gibi "önemli

diğer insanlar"

dan etkilenerek

ızanıldığını belirtmektedirler (Hansen ve Maynard, 1973 ve Jourard ve Remy, 1995;
Güven, 1996).

Böylece bireyin gelişiminden

sorumlu olan aile ve eğitim

daki kişiler bireyin algılama biçimi üzerinde etki yaratmaktadırlar.

Bireyin

· algılamasında etkili olan aile, okul, arkadaş grubu gibi yakın sosyal çevresine
bilgiler bireyin daha sağlıklı değerlendirilmesini

sağlayacaktır. Öğretmenler,

- babalardan sonra ergenlerle en fazla ilşkisi olan yetişkinlerdir. Öğretmenler
dan anlaşılma ve tanınma gereksinimi,ergenin önemi isteklerinden biridir. (Origlia
.... on, 1972; akt.; Güven, 1996).

Gençlerin ve annelerinin karar verme ve davranışsa! özgürlüğü algılamalınndaki
incelediklerinde,

gencin istekleriyle annenin baskıcı olup, oteriteden ödün

esinin, çocuk muamelesi

etmesinden,

sorumluluk vermemelerinden,

genci

ası, eleştirmesi, aşın derecede yapılan nasihatlar, bir konuyu gereksiz yere
ergenin sağlığı ile fazla ilgilenmemesi, okuldaki dersler, gencin özel zevk ve
clarına karışmalarından dolayı çatışma yarattığını ve gençlerin uyumda zorluk
erini bulmuşlardır ( Holmbeck ve O'Donnel, 1991; Köknel, 1970; Kulaksızoğlu,
, Crow ve Crow, 1956; akt.; Aka, 2001).

Gençlerin yetişkin kuşakta en beğenmedikleri özellikleri arasında tutucu, oteriter,
ve anlayışsız olma özellikleri yer almaktadır. Yapılan araştırmalarda
kendilerini en fazla rahatsız eden sorun olarak ailelerinin özgürlüklerini

z

tıJKlannı, karşı cinsle olan arkadaşlığın müdahale edilmesi, ailenin gençten fazla
· içerisinde girmeleri, kızların yalan söylemeleri, izinsiz gezmeleri, eve geç
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calmalan, büyüklerin işlerine kanşmalan olarak belirtmişlerdir (Tezcan, 1981; Baymur,
961; Vanş, 1968; Tan, 1977; akt.; Aka, 2001).

Stenberg ve

Hill (1978), erkek ergenlerde yaptıkları çalışmalarda ergenın

fiziksel olgunlaşmasına bağlı olarak anne babalarıyla ilşkilerinin değişip değişmediğini
e almışlardır.

Araştırmada

buluğ döneminin

başlamasıyla

ergenin

ebeveyniyle

kilerinde daha fazla güç ve iddia ortaya koyduğu, bunun da anne ve ergen arasındaki
çatışmayı arttırdığı gözlenmiştir ( Akt.; Tataker, 2003).

Eryüksel ( 1996), ergen - ebeveyn ilşkilerini incelediği çalışmasında psikiyatrik
ömeklemdeki ergenlerin normal gruptaki ergenlere göre, psikiyatrik gruptaki annelerin
normal

gruptaki

annelere

göre daha fazla genel anlaşmazlık

bildirdiklerini

gulamışlardır (Akt.; Tataker, 2003).

Sübaşı (2000), sınav kaygısı,
-.niversite öğrencilerinin

akademik

özsaygı ve denetim odağı değişkenlerinin,
başınlanlannı

yordama

gücünü

incelemiştir.

tırma sonucuna göre, akademik başarıyı ile özsaygı ve denetim odaklan arasında

Ergenler ergenlik dönemi sürecince yaşanan fiziksel değişmeye, anne- babadan
aşmanın başlamaya

öğretmen

ve arkadaş

ilşkilerindeki

değişikliklere

ayak

ydurmakta güçlük çekmeye akdemik başarıya bağlı olarak olumsuzluklar yaşayabilir ve
döneme yenik düşebilirler.
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Türkiyede ve Yurt Dışında Atılganlık Üzerine Yapılmış Çalışmalar

Cinsiyetle ilgili bulgulardaki
ere bağlı olmasından

tutarsızlık, kısmen atılganlığın

kaynaklanmaktadır.

sosyo-kültürel

Yine aynı kültürün

alt-kültürleri

bile cinsiyete bağlı farklılıkların bazen bulunduğu bazen de bulunmadığı
-, nıştür (Florian, Zernitsky ve Schurka, 1987; Fukuyama ve Greenfield, 1983;
~wııı

ve Nenderson, 1981; Furnham, 1979; Stubbins ve Ark., 1977; Galassi ve Galassi,

Türkiye'de

yapılan

araştırmaların

bazılarında

cinsiyete

bağlı

farklılıklar

nıştur (Arı,1989); bazılarında da bulunamamıştır ( İnceoğlu ve Ayatar,1987,s.23).
bulgularıyla karşılaştırıldığında, Türkiye' de yapılan çok az sayıda

i

p ıo nalardan elde edilen sonuçlarda, atılganlık ortalamalarının daha düşük olması,
ve kültürel yapıyla ilgili olabilir. Her ne kadar atılganlık, kültür bağımlı bir
a da hemen her kültürde,

toplumda

bireylerin

cinsiyet rollerine uygun

~nu.u.~lar içinde o kültürün değer sistemine uyan ölçü ve nitelikte kendini, haklarını açıkça
ygı duymadan ifade etıneyi öğrenmesi, toplumsal açıdan da güdüleyici ve denetleyici
ynayacaktır (Tegin,1990; 30).

1 Atılganlık ile İlgili Türkiye'de Yapılan Araştırmalar

Topukçu (1982), atılganlık eğitiminin ilkokul çocuklarının atılganlık düzeyine
i araştırmıştır.Araştırma

1980-1981 ders yılında (Ankara) Bala bölgesinde bulunan

okul 5. sınıf öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Okullardan birinin 5. Sınıf öğrencileri
_.- grubu, diğer okulun 5. Sınıf öğrencileri ise kontrol grubu olarak alınmıştır. Her iki
da 2 şer öğrenci araştırmaya alınmıştır. Araştırmaya başlamadan önce atılganlık
yi, araştırmacı tarafından hazırlanan atılganlık envanteriyle ölçülmüştür. Araştırma
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cunda

elde

edilen

bulgulara

göre,

atılganlık

eğitiminin

çocukların

atılganlık

yini olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.

Tegin

(1990),

fakültelere

üniversite

göre

farklılık

öğrencilerinde
gösterip,

atılganlık

göstermediğini

davranışının,
incelemek

cinsiyet

ve

amacıyla

bir

Iii ıoııa yapmıştır. Araştırmada Hacettepe Üniversitesi'nin dört ayn fakültesinde okuyan

kız ve 346 erkek olmak üzere toplam 611 öğrenci denek olarak kullanılmıştır.
edilen

bulgulara

göre,

deneklerin

cinsiyetlerinin,

atılganlık

envanteri'nin

-......m.:,17Juk" ve "Davranış" alt ölçeklerinden alınan puanlar üzerinde anlamlı bir etki
..,....._11ı.c:ı,a:udığını göstermiştir. Buna karşın, "Yalnız Huzursuzluk" alt-ölçeğinden elde edilen
ortalamaları arasında fakültelere bağlı farklılıklar bulunmuştur.

Arı (1989), kültür, cinsiyet ve kişiliğin atılganlığa etkisini belirlemek amacıyla
989 öğretim yılında S.Ü.Eğitim Fakültesi öğrencileri üzerinde iki araştırma
~.

Birinci araştırma da, farklı sosyo-kültürel özelliklerin üniversite öğrencilerinin

,...ııııı.,arını etkileyip etkilemediğini test etmek amacıyla, S.Ü. Eğitim Fakültesine
eden 271 öğrenciye Rathus Atılganlık Envanteri ve öğrencilerin sosyo-kültürel
erini belirlemek

amacıyla kısa bir anket verilmiştir.

Envanterinden
~e

aldıkları atılganlık puanlan,

Öğrencilerin

öğrencilerin

Rathus

sosyo-kültürel

göre köy, kasaba ilçe ve şehir merkezi olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Üç
sosyo kültüre ait öğrencilerin atılganlık puanlan arasında farklılaşma olup

ğı t testi ile sınanmış ve sonucunda öğrencilerin atılganlık puanlarının 0,05
e farklılaştığı görülmüştür. Farklılaşmanın kaynağını belirlemek amacıyla gruplar
· er T testi ile karşılaştınlmıştır. T testi sınamaları sonucunda, köy kökenli
erle kasaba-ilçe kökenli öğrencilerin atılganlık puan ortalamaları arasında anlamlı
ıulunamamıştı. Köy kökenli öğrencilerle, şehir kökenli öğrencilerin atılganlık
rtalamalannın

0,01 düzeyinde farklılaştığı görülmüştür. Aynı şekilde kasaba-ilçe

· öğrencilerin atılganlık puanlan ile şehir kökenli öğrencilerin atılganlık puanlan
fark 0,05 düzeyinde anlamlıdır (P<0.05).
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İkinci araştırmada
öğrencilerin

öğrencilerin

atılganlıklarını

etkileyip

kişiliklerinin
etkilemediği

baskın yanlarının
araştırılmıştır.

ve cinsiyetlerinin

397 öğrenci

araştırma

samına alınmıştır. Bölüm ve sınıf değişkeninin öğrencilerin atılganlıkları üzerinde etkili
<lığı göıülmüştür.
amaları
.-aştırmanın

Her

kızlarınkinden

iki araştırmada
önemli

da erkek

öğrencilerin

atılganlık

puan

yüksek

bulunmuştur

(P<0.01).

İkinci

düzeyde

sonuçlarına göre; öğrencilerin kişilik özellikleri atılganlıklarını etkilemektedir.

Atılganlık düzeyi ve benlik kavramı arasındaki ilişkikinin irdelendiği bir çalışmada
ganlık ile benlik kavramı arasıda negatif yönde bir ilşkinin olduğunu saptanmıştır. Aynca
ganlık, başatlık, deprosyon, açıklık ve sosyal güç arasında anlamlı bir ilşki bulunmazken
iyet değişkeniyle atılganlık arasında da rastlanmamıştır (Şahiner, 1994). Ancak bu

anın hazırlık sınıfı seviyesindeki üniversite öğrenceleriyle yapıldığı belirtilmekredir.

Voltan, sosyoekonomik düzeyi düşük ve kırsal kesimden gelen yaşları 1 7arasında değişen 60 üniversite öğrencisi üzerinde, atılgan kişilik özelliği düzeyinin
-• eltilip yükseltilemeyeceğini
~matla

incelemek amacıyla deneysel bir çalışma yapmış. Bu

atılganlık eğitim programı uygulamıştır. Atılganlık eğitimi sonucunda deney

•9n:ıhundaki öğrencilerin, kontrol grubu öğrencilerine göre aldıkları atılganlık puan
amaları daha yüksek çıkmıştır (Ayaz, 2002 ve Özdağ,1999).

Çulha ve Dereli, Özel Robert Lisesi orta okul öğrencileri üzerinde grupla
ganlık eğitiminin etkilerini incelemişlerdir. Atılganlık eğitiminin sonunda deney
unun atılganlık düzeyi bakımından kontrol grubundan önemli ölçüde gelişme
- erdiği ve deneklerin

atılganlık

eğitiminden

yarar sağladıkları

saptanmıştır.

ağ yaptığı çalışmada Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencilerinin psikodrama grup
değişiklik
olduğunu

belirlemiştir.

ve

Kısaca

incelemede bu

farkın

grupları

alınan eğitimin benlik saygısı ve atılganlık düzeyini

yoluyla

anlamlı

gösterdiğini

u yönde etkileyebileceğini belirtmiştir (Özdağ,1999).
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"İlköğretim okulu öğrencilerinin ( 12-14 yaş) benlik tasarımı, atılganlık
endini açma düzeyleri ile akademik başarıları arasında ilişki" adlı çalışmasında
an (2000),

öğrencilerinin

benlik

tasarımı,

kendini

açma

ve

atılganlık

ğişkenlerinin cinsiyet, ailenin sosyoekonomik düzey ve akademik başarı arasında
· · olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Yine İlköğretim okulu öğrencileri üzerinde yapılan başaka bir çalışmada sınıf
_, lüğünün

ve kardeş, sayısının, denetim odağı ve atılganlık düzeyine bazı açıdan

· olduğunu bulunmuştur (Erbaş, 2000).

Tataker

(2003),

yılında

Ergenlerin

Arasındaki

İlişkinin

Araştırlması

Atılganlık

Düzeyi

ile Ruhsal

yaptığı istatisel

analizler

sonucunda

ile ruhsal sorun yaşama düzeyi arasındaki

ilşki anlamlı bulunmuştur.

ık düzeyi yüksek olan öğrencilerin ruhsal sorun yaşama düzeyleri düşük
uştur, Bu da atılganlık ile ruhsal sorun yaşama düzeyi arasında ters orantılı bir
olduğunu gösterdiğini belirtmiştir.

Sert (2003),

atılganlık

eğitiminin

ilköğretim

beşinci

sınıf öğrencilerinin

ve benlik saygısı seviyelerine olan etkisisni incelemiştir. Bir ilköğretim
dan tesadüfi ömeklem yoluyla seçilen 12 öğrenciye (deney grubu) sekiz hafta
ekiz oturumluk bir eğitim programında
arınnın haklarına

hayır deme, eleştiriye açık olma,

saygı, atılgan ve saldırgan

daranışlar

arası farklar gibi

arı rol oynama, grup oyunu, akranlar ve lider tarafından verilen dönüt, tartışma
ödevi gibi tekniklerle
anın

sonuçlarına

puanlarında
e olmamıştır.

göre,

araştırmacı
atılganlık

tarafından
eğitiminden

verilmeye
sonra

çalışılmıştır.
kontrol

Bu

grubunun

olumlu bir değişme olurken benlik saygısı puanlarında

bir
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Uşaklı

(2006),

"Drama

arkadaşlık

temelli

ilşkileri,

grup rehberliğinin

atılganlık

düzeyi

ilköğretim

ve benlik

V. Sınıf

saygısı

etkisi"

asının bulgularında, drama temelli grup rehberliği programının ilköğretim V.
öğrencilerinin

arkadaşlık ilşkilerini

değiştirecek

ve atılganlıklarını

artırarak

endiği ve bu etkinin kalıcı olduğu ancak benlik saygılarını artırmada herhangi bir
~inin

olmadığını ortaya koymaktadır. Öğrencilerin atılganlık düzeylerinin artması

saldırgan ve çekingen davranışlarının azalmasıyla oluşmuştur.

Atılganlık ile ilgili Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar

Atılganlığın, cinsiyet bakımından farklılık gösterdiğine dair bulgular elde eden
ins ve arkadaşlarının ( 1977), üniversite öğrencileri ile yaptıkları bir araştırmanın
erkeklere göre daha atılgan oldukları görülmüştür. Amerikalı
kadınların

erkeklerden

daha

fazla sosyal yeterlik

ve beceri

erini bulmuşlardır (Stein ve Bailey, 1973), Ancak atılgan ağırlıklı davranışlar söz
olduğunda, kadınların erkeklere göre sosyal yetersizlik gösterdiklerini ıma
ııı.tıedirler. Bu sonuç, yayınların genel sonuçlarıyla tutarsızlık göstermektedir.

Hollandworth ve Wall (1977), yaptıkları araştırmanın sonucunda, kadınların
erden farklı ve özgün atılganlık

sorunlarının

olduğunu

bazı durumlarda

erden daha atılgan oldukları sonucuna varmışlardır. Fukuyama ve Greenfield (1983 ),
araştırmanın sonucunda, Asya kökenli Amerikalı öğrencilerde atılganlık
değişik davranışsa! normlara göre Çerkez-Kafkas kökenli Asyalı Amerikalı
cilerden düşük olduğu bulunmuştur. Bu sonuca göre toplumsal değer sistemlerinin,

lıi,ıdaki ve batıdaki kültürel etkenler tarafından, farklı biçimlerde etkilenmesinden
andığı düşüncesini öne sürmüşlerdir. İngiliz

Jıın.ımşını bir sosyal beceri olarak değerlendirmişler
alardan elde ettikleri cinsiyet farklılıklarının,
bozukluğu

şeklinde

değerlendirilebileceğine

araştırmacılar

da atılganlık

ve bazılarının

yaptıkları

sosyal beceri yoksunluğu
dikkat çekmişler; erkeklerin
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_ •.•i.••.mlara göre sosyal bakımdan anlamlı düzeyde yetersiz olduklarını saptamışlardır (Bryant

rower 1974).

Yurt dışında yapılan çalışmalarda atılganlık hem çocuklar için, hem ergenler için
e yetişkinler için bir beceri eğitimi olarak ele alınmış olduğu görülmektedir.
e psiko eğitim gruplarıyla

atılganlık eğitimi insanlara verilebilmektedir. Bu

aların bir kısmı aşağıda özetlenmiştir. Çocuklarda

atılganlık üzerine

arda genel olarak ad takma, küfür, akran zorbalığı

yapılan

konularının ele alındığı

ektedir (Clarke ve Kiselce,1997; Droge ve Stipek, 1993; Embyr ve Luzzo,
Horstman, 1986; Perry ve diğerleri, 1988).

Olumlu ve

olumsuz

etkileşimlerde

çocukların keşfetmesini

akranların atılgan ve

amaçlayan

çalışmasında

atılgan olmayan
Horstman (1986),

olumlu durumlarda atılgan davranışları ayırt edebildiklerini
istemedikleri

davranışlara

akranlarınca

maruz

zorbalık, ad takma
karşılık vermesine

dikkat çeker. İlköğretim

kalması

belirtmiştir.

onları oldukça

gibi durumlara çocukların

okullarında

ad takma sık sık

Luzzo ( 1996), bir çocuğa ne kadar çok ad
_ rsa o çocuğun akranları hakkındaki düşüncesinin o derecede olumsuz olacağını
ktedir. Araştırmacılar aynca ad takma olaylarının sınıf yükseldikçe azaldığını
PIE"' IOI 11 aktadırlar.

Küçük çocuklar

(7-8 yaşlar)

ad takmayla

baş

edemeyebilirler. Bu yüzden

aş etme stratejilerinin öğretildiği müdahale yöntemlerinden faydalanabilirler. Bu
Havinghurst

( 1972)'un, orta

çocukluk döneminde

kritik bir

beceri

olan

larla ve sevmedikleriyle geçinme" gelişim ödevini destekleyebilir. Olumsuz
örneklerinin sabit

kalmaması

vurgulanmıştır.

Çocuklara

için erken müdahale
erken yaşlarda

gereğinin önemi
verilen tutum

lar onlar büyüdükçe daha da kalıcı olmaktadır (Droge ve Stipek, 1993).

ve
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Akran zorbalığına

maruz

ısından risk altındadırlar
daşlık ilişkileri

ve

kalan çocuklar

(Perry

ve

özelliklede

davranış

diğerleri,

problemlerini

1988).İlköğretim

ad takma, küçük düşürme

gösterme
okullarında

gibi

konularda

iştirilebilecek stratejiler etkili değişimlere yol açabilir. Okul programlarındaki

bu

müdahaleler benlik saygısı, kişisel gelişim gibi öğrencilerin temel ihtiyaçlarını
ılamalarında faydalı olabilmektedir.

Clarke

ve Kiselce

(1997), kabadayılığın herkesi

rahatsız

eden sosyal

bir

lem olduğunu ve bu yüzden okulda çalışan tüm yetişkinlerin okulların çocuklar için
- renli yerler olması konusunda çalışmaları gerektiğini belirtmektedirler. Genel olarak
temelli

p

lahalelerinde

müdahale

programlarının

Okullarda

sosyal

problem

öğrencilerin

hizmetlerin

davranışlara

atılganlığını

ilköğretim

ilişkin bir

artırdığını

öğrencilerine

değişme

yönelik

görülmezken; atılgan

becerilerde, ödeve yönelimde ve akran sosyal becerileri gibi alanlarda artış

llıııı,ıştur (Concepcion, 1997).
O'Donnell (2002), çalışmasında 8. sınıf kız öğrencileriyle günlük yaz kampı
6 oturumluk zihinsel
ilerin saldırganlıklarında

davranış

eğitimi

azalma, pro-sosyal

vermiştir. Eğitim
davranışlarında

ve

sonunda
atılgan

erinde artış gözlendiği araştırmacı tarafından gösterilmiştir.

Nichols

(2002), ergenlerde

ve
~n,

sosyal

uyum

sosyal

yeteneği;

sosyal

beceriler, sosyal

açısından incelemiştir. Araştırmacı

ergenlerdeki

ölçülen yeteneğin parçası, etkileşimin bağlamı ve faydalanılan metot dahil
üzere

çeşitli

faktörlere

bağlı

olduğunu belirtmektedir. Buna

ilave

olarak

becerilerin hem uyum hem de performansa bağlı olmasına karşın performans
erinin çoğu etkileşim becerileriyle ilişkilidir.
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Friedman,
araştırmacılar
rova

Wolpe,

daha

sonra

edilmesi

eliştirmişlerdir.
ygulama

Libennan,

yapılacak

olan

yöntemini
Bu yöntem

sırasında

itmeyeceğini

Lazarus,

dırgan davranışları

danışanın

Fiedler

eğitimi

danışanın

Bu tür atılganlık

Beach

yada

yöntemini
yapabilmesini,

durumunun

eğitimiyle,

gibi

denenmesi

kaygılanmadan

artacağını,

kişiler arası iletişim

ve

önceden

atılganlık

o davranışı

güvenin

sağlar.

yüzünden

davranışın

kullanarak

kendine

öğrenmesini

Baker,

kötüye

çok çekingen

ve

sorunları bulunan bireylere yardım

ileceği söylenmiştir ( A ya z , 2 O O 2 ) .

Slater, aktif eğitim yöntemlerini
ganlık

ı·

.. anlığı

workshop

programı

engelleyen

değer

kullanarak çeşitli alanlarda çalışan hemşireler

düzenlemiştir.
ve inançlar

Bu programda

tartışılmış,

hayır

atılganlığın
diyebilme,

için

tanımı,
isteklerde

mabilme, öfkeyi uygun şekilde ifade edebilme gibi konular uygulamalı olarak ele
programından

üç hafta sonra hemşireler uygulama alanlarında

farkındalıklarının

arttığını, haklarını savunabildiklerini,

öfkelerini

aldiklerini ifade etmişlerdir (Özdağ, 1999).

Tiirkiye ve Yurt Dışında Denetim Odağı İle İlgili Yapılan Araştırmalar

Denetim Odağı İle İlgili Türkiye'de Yapılan Araştırmalar

Türkiyede Denetim Odağı konusunca ilk araştırma Kağıtçıbaşı tarafından
_ yılında yapılmıştır. Kağıtçıbaşı "Sosyal Değişmenin Psikolojik Boyutları" adlı
~rmasında

Rotter ölçeğinden 9 madde almıştır. Bu çalışmada, araştırıcı,

öz-

- eryenizm, anomi, yurtseverlik, dindarlık, kişisel gelecek hakkında iyimserlik,
~

odağı gibi psikolojik süreçlerin ekonomik ve ailesel değişkenlerle ilişkilerini
emiştir. Kişisel gelecek hakkında
clılık ve yurtseverlik

iyimserlik, başarı güdüsü, içsel denetim

gibi psikolojik

süreçler "modem kişilik" özelliklerini

tan değişkenler; dindarlık, otoriteryenizm,

anomi, kişisel gelecek hakkında
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cötümserlik, dış denetim inançlılık gibi psikolojik süreçler ise "geleneksel"
özelliklerini yansıtan değişkenler

Kağıtçıbaşı,

olarak

"pekiştiricinin

kişilik

tarif edilmiştir (Kağıtçıbaşı. 1972).

içten

kontrolüne

inanç"

ile yurtseverlik,

isel gelecek hakkında iyimserlik, basan güdüsü, kuvvet yönelimi ve ana-babaya
ygı ve bağımlılık arasında olumlu ilişki, öte yandan bu değişkenle öz otoriteryenizm,
mi, dindarlık ve gelecek hakkında karamsarlık arasında ise ters ilişkinin varlığını
aya koyarak, bu özelliğin

değişime açık olan genel bir davranışsa! eğilimle

gelendiğini ifade etmiştir (Kağıtçıbaşı, 1972). Kağıtçıbaşı bu araştırmasında ayrıca
e ortamının gençlerin kişilik özelliklerinin belirleyici önemine dikkati çekmiştir
"eşilyaprak, 1988 ve Kapıkıran. 1993).

Yine Kağıtçıbaşı

(1975)

bir eğilim anlaşması

programı çerçevesinde

S) yurt dışına gönderilen iki genç grup üzerinde gerçekleştirdiği çalışmasında bir
dış ülke yaşantısının

tutumlardaki

etkisini

incelemiştir.

Diğer psikolojik

ği.şkenlerle birlikte "iç yada dış kontrole inanç" değişkenini ölçmek için yine bir
eki çalışmasında olduğu gibi Rotter'in geliştirmiş olduğu ölçeğin kısa bir
u kullanmıştır. Araştırmacı, araştırmasında özellikle bazı tutumlar üzerinde dış
yaşantısının önemli etkisi olduğu sonucuna varmıştır. Bu konudaki en önemli
sonucu dindarlık ve otoriteryen

(yetkeci) tutumlarda

dünya anlayışında ve kişinin kendisinin kendinden
başına gelen olaylardan)

sorumlu

le inançta) bir artma" görülmesidir.
_ eni öğrenmelerle

olduğuna

Araştırmacı,

dair inancında

( içten

tutumların yeni yaşantılar

değişikliğe uğrayabileceği, diğer bir ifadeyle;

tutumların,

bir kültür teması sonucu ikinci bir "ergen sosyalleşmesi" ile değişebildiğini
etmiştir.
rolü

Kısaca dış ülke

olduğunu

saptamıştır.

yaşantısının

içten

Kağıtçıbaşının

denetimin artmasında önemli
çalışmaları

denetim

sunda Türkiyede yapılan ilk çalışmalardır (Kağıtçı başı, 1975; 234).

odağı
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Özyürek (1983), ilkokula devam eden ve normal öğrencilerle
rufta eğitim-Öğretim
rulunda

birlikte aynı

gören ortopedik engelli öğrenciler ile ortopedik engelliler

eğitim-öğretim

gören öğrencilerin

ğilimlerini karşılaştırdığı

araştırmasında,

denetim

odağı ve benlik kavramı

iki grubun denetim odağı konusunda

ırklı oldukları sonucunu elde etmiştir. Bu sonuçlara göre, normal öğrencilerle birlikte
---ilen ortopedik özürlü öğrencilerin

davranışlarını

dileri dışındaki güçlere bağladıkları;

denetleyen olayları daha çok

buna karşılık, normal öğrencilerden ayrı

.• itilen ortopedik özürlü öğrencilerin ise davranışlarını denetleyen olayları daha çok
di çabalarına
cilerin

yordamaktadırlar.

diğer

unmuştur.

öğrencilere

Özyürek

ayrıca,

Yani ortopedik
göre

daha

normal

içten

öğrencilerin

pedik özürlü öğrencilerin hareket özgürlüğünü
öğrencilerin
larda

toplumsal

öğrenim

rranışlannı

etkileşimlerini

gören ortopedik

denetleyen

olaylan

engelliler
denetime
öğrenim

sınırlayıcı

artırıcı

yetişen
olduklar,

gördüğü okullarda

engellerin bulunması
alınmamasının,

güçsüz olmalarına

açabileceğini

· ştir (Özyürek. 1983). Kuzgun ( 1972) da, içten denetimlilerin,

dış çevreye

kendine

yormalarına

ve

yol

ün olduğu kadar az bağımlı,

güçlere

sahip

önlemlerin

özürlü öğrencilerin
dış

okulunda

yetebilen,

benliğine

saygı duyan,

ekleştirmeye yönelik duygulardan haberi olan uzlaştırıcı bir görüşe sahip olan
eler olduklarını ifade etmiştir (Köksal, 1991; 50).

iosou
~an

yıllarda

yapıldığını

Dönmez

tarafından

görmekteyiz.

ilerinde çevre büyüklüğü

denetim

Dönmez

ve

odağı
Boşal

ile ilgili bir çok
(1984)

ilkokul

ile Denetim Odağı arasındaki ilişkiyi araştırmış

nuçta büyük çevre ve şehir yaşantısının içten denetimli olmada etkili olduğu
iştir (Köksal, 1991; 50-511). Dönmez (1983). üniversite öğrencileri üzerinde
araştırmasında,

küçük yerleşim birimlerinden

gelen öğrencilerle

büyük

sim yerlerinden gelen öğrencileri denetim odağı açısından karşılaştırmıştır. Elde
karşılaştırma

sonuçlan

anlamlı

olmamakla

beraber,

büyük

yerleşim
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erkezlerinden
yönündedir

gelen öğrencilerin diğer gruba oranla da içten denetimli oldukları

(Dönmez. 1983; 37-47).
Dönmez

( 1984), belirli

toplumsal

durumların

algılanmasında

denetim

odağının etkisini saptamak için bir araştırma yapmıştır. Üniversite öğrencilerinin
üzerinde

yapılan

bu

çalışmanın

sonucunda,

denetim

odağının

toplumsal

durumların ve kişilerarası ilişkilerin daha gerçekçi bir biçimde algılanıp yeniden
düzenlenmesinde etkili olduğu saptanmıştır (Dönmez. 1984;143-158).

Dönmez ve Başal (1985) aynı amaçlı başka bir çalışmayı
cileri

üzerinde

larına

paralel

uygulamışlardır.
olarak

çevre

Bu

çalışmada

küçüldükçe

da

denetim

da ilkokul

1983 'teki

odağının

araştırma

dışsallaştığı,

üdükçe de içten denetimliliğin arttığını gözlemlemişlerdir (Dönmez-Başal, 1985;

Dönmez 'in (1985, 1986) aynca denetini odağının kuramsal temellerini
ve bu konudaki

araştırma

alanlarım

inceleyen

çalışmaları

da vardır

önmez, 1985; 31-44; Dönmez, 1986; 259-280; Dönmez, 1985; 4-15). Dökmen
), çocukların

denetim odağının oluşmasında

masalların

önemini araştırdığı

sınasında, masal kitaplarının kişilik gelişimi ve kişisel denetimliliğin oluşmasında
· vurgulamıştır (Yeşilyaprak, 1988 ve Kapıkıran, 1993).

Gündüz (1986), orta 1. sınıf öğrencileri üzerinde yaptığı bir çalışmada okul
sı ile denetim odağı arasındaki ilişkiyi araştırmıştır.
öğrencilerin

başarılı

yaşantılarını

daha

Elde edilen sonuçlar
çok

kendilerine,

ızlıklarını ise kendilerinin dışındaki güçlere yükleme eğiliminde oldukları
_ çıkmaktadır ( Gündüz. 1986).
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Korkut
stırmada

( 1986)

başarı

tarafından

düzeyi,

ilkokul

öğrencileri

üzerinde

yaş ve sınıf düzeylerinin

yapılan

yükselmesi

bir

ile içten

etimliliğin arttığı, cinsiyetler arasında denetim odağı açısından herhangi bir farkın
<lığı tespit edilmiştir. Ayrıca Korkut ( 1991) yetiştirme yurtlarındaki öğrencilerle,
~IAlt

yaklaşımına dayalı olarak yapılan bireysel danışmanın sürekli kaygı ve denetim

- üzerine etkileri konusunda yaptığı araştırmasında; Geştalt terapiye dayalı olarak
an bireysel düşünmenin sürekli kaygının azalmasında etkili olabildiğini, ancak
odağının içten denetimliliğe doğru değişmesinde etkili olmadığı sonucuna

•• mıştır (Korkut, 1986 ve Korkut, 1991).

Washington
darında

denetim

(1989).
odağı

aya muhtaç çocukların,
ııııın 11111i

10-12

yaş

grubu

algısı

kendine

korunmaya

saygı

aileli çocuklarla

muhtaç

duygusunu

yuva

araştırmış;

karşılaştırıldığında

daha dıştan

oldukları ve her iki grup çocuk için de iç denetim odağı ve kendine saygı

arasında olumlu ve anlamlı bir ilişki olduğuna ilişkin bulgular elde etmiştir

Giderer (1990), Fen Lisesine devanı eden öğrencilerle
öğrencilerin
Lisesine
içinde

devam

bulunduklarını,

denetim

odağı

eden öğrencilerin
Ömer

Seyfettin

Ömer Seyfettin

açısından

karşılattırdığı

daha içten
Lisesine

ıse aynı oranda içten denetime sahip olamadıklarını

denetimli

devam

eden

tespit etmiştir

, 1990).

Dağ

(1991),

kontrol

odağı,

öğrenilmiş

güçlülük

ve psikopatoloji

-.ı.-nni incelediği araştırmasında; söz konusu üç değişkenin düşük ama anlamlı

yonlar

gösterdikleri,

psikopatolojinin

öğrenilmiş

güçlülük

ve kontrol

a yordanabildiğini gözlemlemiştir ( Dağ, 1991; 10-16 ve Dağ. 1992; 1-9).
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Rotterin Denetim Odağı ölçeği ile Kendini Kabul Değerleri Arasındaki
lişkiyi, sosyal psikolojik açıdan değerlendiren
izerinde gerçekleştirdiği

araştırmada,

içten denetime

eğerleri dıştan denetime inananlardan
·ıkmıştır.

Ayrıca

bu araştırmda

Aşkın'ın 62 üniversite öğrencisi
inananların kendini kabul

daha yüksek olduğu

sosyoekonomik

memli ölçüde etkilediği ve üst sosyo-ekonomik

değerlerin

sonucunu

ortaya

denetim

odağını

düzeyden gelenlerin daha fazla

en denetime inandıkları görülmüştür (Aşkın, 1989).

Ören ( 1989)
enetim odağı
endilerini
hine

116 üniversite

ilişkisini

kabul

araştırmıştır.

düzeyleri

bir fark bulmuştur.

eğerlerinin boyutları

öğrencisinde

kendini

kabul düzeyleri

İçten ve dıştan denetimli

ile

öğrencilerin

yönünden araştırma yapılmış ve içten denetimlilerin
İçten ve dıştan denetimli

yönünden,

kendini

bazı

öğrencilerin kendini kabul

konularda

yeterli

sayma

ve

yaşam sorunlarını kendine göre çözmede başarılı olacağına inanma, kendi
.ranışlarının sorumluluğunu

kabullenme,

- termeme, kendi değer ve inançlarına

aşırı ölçüde mahçupluk ve utangaçlık
uygun yaşama, kendisini başkalarının

ul ettiğine inanmada, içten denetimlilerin lehine farklılıkların bulunduğunu; beden
fiziksel yapısını kabullenme,

kendi cinsiyetini

kabullenme

kişiliğinde

bazı

umlu ve değerli yanların bulunduğuna inanma, olumlu yönleri kadar olumsuz
- 'eri olduğuna inanma boyutları yönünden içten ve dıştan denetimli öğrenci
lan arasında fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Diğer yandan Ören, cinsiyet ile
etim odağı arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmış, kızların, erkeklerden
çok içten denetimli oldukları sonucuna varmıştır (Ören, 1991; 20-27).

Yeşil yaprak, lise öğrencileri

üzerinde

yaptığı çalışmasında

öğrencilerin

denetimli oluşlarını cinsiyet, yaş, zeka, akademik başarı, anne-baba turumları
değişkenler yönünden incelemiştir (Yeşil yaprak, 1988). Elde edilen bulgular
odağı üzerinde anne ve babanın çocuk yetiştirme davranışlarının önemli bir
si olduğunu göstermiştir. Saptanan bu etki; öğrencilerin içten denetimli olması
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ile, çocukluk

döneminde

anne ve babanın

ilgi-şefkat

göstermesi,

amaçlarına

aşmasında yardımcı olması ve tutarlı disiplin uygulaması ile olumlu ilişkili; buna
rarşın anne ve babanın gerek fiziksel gerekse duygusal cezalandırması,
askı

yapması

ve

annenin

koruyuculuk

ulunmuştur. Babanın koruyuculuk
erhangi

bir

ilişki

tutumu

ile olumsuz

tutumu ile gencin

bulunamamıştır.

Ayrıca

denetim

araştırmada,

itelikleri olarak ele alınan cinsiyet, akademik başarı,

başarı için

ilişkili
odağı

yönde

arasında

öğrencilerin

kişisel

ailenin sosyo-ekonomik

üzeyi çocuğun, yetiştiği çevre, anne-baba öğrenim durumu ve annenin çalışması
e denetim odağı arasında bir ilişki bulunamamıştır (Yeşilyaprak, 1990; 1-51).

Yeşilyaprak (1992), denetim odağı ölçekleri üzerine bir araştırma yapmıştır.
çalışmasında

denetim
yararak

Soylu

(1991 ).

odağı

ölçekleri

üzerindeki

tartışmaların

bir

yeni eğilim ve gelişmeler ile önerilerini sunmuştur

denetim

odağı

ile

özsaygı

ilişkisini

araştırmıştır.

acı, içten denetimlilik ile kişinin kendine olan saygısı arasında anlamlı bir
~nin

varlığını tespit etmiştir (Soylu, 1991).

Yüksel (1991) içten yada dıştan denetimli olmanın ve bazı değişkenlerin
öğrencilerinin
olan bireylerin
;

ızııK

yalnızlık düzeyine etkisi konulu araştırmasında;
yalnızlık düzeylerinin

dıştan

içten denetimli olan bireylerin

düzeylerinden daha yüksek olduğunu saptamıştır (Yüksel, 1991).

Köksal ( 1991). denetim odağı ile saldırgan davranışlar

arasındaki ilişkileri

ığı çalışması sonucunda: dıştan denetim inancına sahip üniversite öğrencilerinin,
cm gereği olan katılık, saldırganlık, kadere ve şansa inanma gibi öğeleri de
denetime sahip olan deneklerde bu oran daha düşük bulunmuştur
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Kapıkıran (1993), 11- 12 yaş çocuklarında denetim odağı ile öğrenilmiş çaresizlik
sında ilişkiyi araştırmış ve denetim odağı ile öğrenilmiş çaresizlik arasında önemli bir
olduğunu

saptanmıştır (Kapıkıran, 1993). Kapıkıran (1993). denetim odağı ile

erin atılganlık düzeyleri arasında ilişkiyi araştırdığı diğer çalışmasında anlamlı bir
· bulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, içten denetime sahip ergenlerin atılganlık
erinin yüksek olduğu saptanmıştır.

Ilgar ( 1995), denetim odağı ve öz ahlaki değerler ilişkisini araştırmış; denetim
- ile öz ahlaki değerlendirme arasında ilişki bulmuş fakat denetim odağı ile ahlaki
sim arasında bir ilişki bulamamıştır.
• I laki'' değerlere,
lııdilderi,

içten denetimlilerin

Genel olarak dıştan denetimlilerin

"sosyal" ve "politik" değerlere daha çok önem

dıştan denetimli kadınların "dini" ve "ahlaki" değerleri

_.....,u.uann ise "politik" değerleri erkeklerden daha

•z

•a

çok

içten denetimli

benimsedikleri

amıştır. Bununla birlikte üniversite yaşantısının dıştan denetimlilerde

mıı;ıuoı..u..",

içten

"dini ve

sonucunu
"estetik" ve

denetimlilerde "estetik" ve "iktisadi" değerlere verilen önemi artırdığını

amıştır ( Ilgar, 1995).

Kaygusuz (1995), denetim odağı ve özotoriteryenizm
-.:m,nasında, bireylerin

arasında ilişki aradığı

içten ya da dıştan denetimli olmalarının

öz-otoriteryen

erini, otoriteryen aile yapısına ilişkin algılarını ve ana babaya saygılarını
emediğini, boyuneğici davranışlar açısından ise dıştan denetimli denek grubunun
denetimlilere oranda önemli oranca daha fazla boyun eğici davranışlar sergilediğini

Aksoy (1995). benlik bilinçliliğ, denetini odağı ile A tipi davranış biçimi arasındaki
eri araştırmıştır. Elde edilen puanlardan hesaplanan korelasyon katsayıları özel
-bilinçliliğinin hem içten denetim hem de A tipi davranış biçimi ile pozitif yönde
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~

iken,

genel benlik-bilinçliliği ile A tipi kişilik puanlan arasında da bir ilişki

lııuıunınuştur (Aksoy, 1995).

Kalkan (1995), askeri lise öğrencilerinin denetim odağı algılarım, okul ıçı
~ımi,

başarı ve disiplin durumlarım incelemiştir.

Argun (1995), ortaokul öğrencilerinin ana-babalarının çocuk yetiştirme tutumları
enetim odağı üzerine etkilerini araştırdığı araştırmada, olumlu ana-baba tutumları
· ten denetimli olma arasında olumlu bir ilişki bulunmuştur.

Buluş (1996), ergen öğrencilerin denetim odağı ve yalnızlık düzeyini araştırdığı
şmasında içten ve dıştan denetim ile yalnızlık puanlan arasında bir anlamlı ilişki
unmuştur

(Buluş. 1996). Araştırmada

ayrıca cinsiyet, kardeş sayısı, annenin

· m düzeyi, aile ortamının algılama şekli, doğum sırası, ailenin ekonomik düzeyi,
e- babanın yaşam şekli, babanın öğrenim düzeyi değişkenlerinin denetim odağının
- eyi üzerindeki etkilerinin önemli olmadığı görülmüştür.

Yeşilyaprak (1988), Gündüz (1986), Aksoy, (1992) ve Şahin (2005) denetim
ile cinsiyet arasındaki ilişkilere baktıkları araştırmalarda

cinsiyetle ilişkin

.wuruı farklılıklar olmadığı ortaya koymuşlardır (Akt.; Erdoğan, 2003).

Kaval (2001 ), 12 yaş çocuklarının denetim odağını etkileyen bazı değişkenleri
celemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada aynca çocuk tarafından algılanan anne
ile anne denetim odağı düzeyi arasında farklılık olup olmadığı da
amaçlanmıştır. Toplam 318 öğrenci ile çalışma yapılmıştır. Araştırma
ucunda

cinsiyetle

unmamıştır,

Aynca

öğrenci

denetim

annenin

çalışma

odaklan

arasında

durumuna,

anlamlı

ailenin

bir farklılık

sosyo-

ekonomik
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eviyesine, anne- babanın eğitim düzeyine, anne- babanın denetim odağı düzeyi ile
cocukların denetim odaklarının yönü arasında anlamlı bir faklılık bulunmamıştır.

Sarper (200 I), araştırmasında yetiştirme yurdunda yetişen çocuklar ile anababa
da yetişen çocukların denetim odaklarını karşılaştırmaşlardır. Araştırma
klemini izmir'de yuvalarda bulunan I 0-11 yaşlarındaki yocuklar ve aynı yaş
undaki aileleriyle birlikte yaşayan toplam 130 yocuk oluşturmutur. Araştırmanın
unda yuvalarda yaşayan yocuklann daha yok dıştan denetimli oldukların
Im"'""

iştir.

Sayın (2001), lise 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin denetim odaklan ve mesleki
uk diizeyleri arasındaki ilişki; ögrencilerin cinsiyet, yaş ve denetim odaklarının
ki olgunluk diizeyine etkisini incelemiştir. Araştırma bulgularına göre denetim
düzeyleri arasında .Ol düzeyinde önemli ilişki
-.w.uuştur.

Cinsiyete ve denetim odaklarına göre öğrencilerin mesleki olgunluk

yleri arasında .Ol düzeyinde önemli fark bulunmuştur.

Bozkurt ve Harmanlı (2002), araştırmanın örnek.lemini İzmir il merkezinde
ilkogretim okullarında ogrenim goren toplam 273 ogrenci oluşturmaktadır
~rmada

ilkogretim ogrencilerinin denetim odagl diizeylerinin bazı değişkenler
karşılaştırması yapıştır. Araştırmanın sonucunda cinsiyetlerine göre denetim

uan ortalamalarında anlamlı bir farklılık bulunmamışıtır.
başarılarını

degerlendirmeleriyle,

bulundukları

Kardeş sayılarıyla,

sınıf düzeyiyle

ve annenin

durumuyla denetim odağı düzeyleri arasında anlamlı bir faklılık bulunmuştur.

Tapçan (2002), ebeveyn tutumları ile ilkogretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin
odagl ilişkisini incelemiştir. Araştırma sonucunda, ebeveyn tutumları ile
cinsiyetleri arasında aşrı annelik boyutu yönünden anlamlı bir farklılık
tur. Buna karşılık cocuklann denetim odağı ile cinsiyetleri, yaşları ve ebeveyn
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ı-.w.ıııan arasında anlamlı bir ilişki ve farklılık bulunmamıştır.

Dağ

(2002),

araştırmasında

Rotter'in

iç-Dış

Kontrol

Odağı

ölçeği

KOO)'den daha kapsamlı ve Likert tipi yeni bir kontrol odağı ölçeği geliştirmeyi
lamıştır. Bu amaçla çeşitli kontrol odağı ölçeklerinden aynen ya da değiştirilmiş
lası kontrol alanlarını büyük ölçüde kapsayan 80 maddelik yeni bir madde havuzu
.-ctnrrnuştur. Bu maddeler çeşitli uygulamalar ve analizler sonunda son şekli 47
eye inmiştir. Uygulamaların analizleri sonucunda Konrrol Odağı Ölçeğinin tüm
renirlik ve geçerlik göstergelerinin yüksek olduğu, ölçeğin literatür doğrultusunda
gibi psikolojik belirti düzeyinin yüksekliği, başa çıkma becerilerinin
ve normal ötesi inanışların yüksekliği ile dış kontrol odağının ilişkili
ı-uguııu gösterebildigi ortaya konmuştur.
Alisinanoğlu

(2003), araştırmasında

çocukların denetim odaklannda

sosyo

mik düzey, cinsiyet, kardeş sayısı, doğum sırası, anne-baba öğrenim düzeyi gibi
enlerin farklılık yaratıp yaratmadığını belirlemek ve çocukların denetim odaklan
gıladıklan anne tutumlan arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapmıştır. Ankara
klemi içinde farklı sosyo ekonomik dlizeyde bulunan ilköğretim okullarındaki 160
O yaş çocukların denetim odaklanda bazı bağımsız değişkenlerin farklılık yaratıp,
ııız:nımıdığınınbelirlenmesi ve çocukların denetim odaklan ile anne tutumlan arasındaki
yi incelemiştir. Araştırma sonucunda sosyo ekonomik düzey, kardeş sayısı, doğum
babanın öğrenim düzeyinin çocukların denetim odaklan

üzerinde etkili

ancak cinsiyet, koruyucu anne tutumunun ve annenin egitim dlizeyinin
arın denetim odaklan puan ortalamalannda anlamlı bir farklılığa neden olduğu
.-ıcıınıiştir.

Annelerin egitim dlizeyi arttıkça çocukların içten denetimli olmaları

fılııaktadır. Aynca anne tutumları ile çocukların denetim odaklan puanlan arasında
bir ilişki de belirlenmiştir.
Ünlüvar (2003 ), araştırmasında çok yönlü algılanan sosyal desteğin 15- 18
ı lise öğrencilerinde problem çözme becerisine ve benlik saygısına etkisini
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elemiştir.

Araştırma

sonucunda

problem

çözme

envanterinin

bütün

alt

yutlarını: cinsiyet, okul, öğrenim görlülen alan, anne egitim durumu, anne çalışma
mu, aileden ve arkadaşlardan

algılanan

sosyal destek ve benlik saygısı

- · şkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur.

Bozkurt, Serin ve Emran (2004), ilköğretim birinci kademe öğretmenlerinin
blem çözme, iletişim becerileri ve denetim düzeylerini karşılaştırmalı

olarak

elemişlerdir.

resmı

Araştırmanın

ömeklemini

izmir

il merkezinde

bulunan

gretim okullarının 1. kademesinde görev yapan, 128 kadın ve 83 erkek olmak
toplam 211 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada bagımsız degişkenler
olarak cinsiyet, yaş, kıdem ve mesleklerini
yanıtlar değerlendirmeye

isteyerek

alınmıştır. Araştırma

seçip/seçmediklerine

sonucunda cinsiyete göre,

lem çözme becerisi ve kıdeme göre iletişim becerisi algısı arasında anlamlı bir
~

bulunmuştur. Problem çözme becerisi ile denetim odağı arasında pozitif yönde

~

becerisi arasında ise negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Çoban (2005), çalışmasıda lise son sınıf öğrencilerinin mesleki olgunluk
yleri belirlenmiş ve öğrencilerin mesleki olgunluklanmn yordanmasmda denetim
- cinsiyet, yaş, üniversite tercih alanı, anne-baba egitim durumu kardeş sayısının
incelenmiştir. Çalışmaya 246 Lise son sınıf öğrencisi katılmıştır. Yapılan
er sonucunda, Denetim odağı, cinsiyet, yaş, baba egitim durumu, anne egitim
.u, kardeş sayısı, tercih değişkenlerinin birlikte mesleki olgunluk üzerindeki
etkisine bakılmıştır ve mesleki olgunluk puanları ile anlamlı bir ilişki verdigi
üştur (R = .429, R2 = .184, p< .001). Mesleki olgunluğun yordanmasında
odağı çok yüksek bir orana sahiptir. Bunu cinsiyet ve alan tercihleri takip
edir. Diger taraftan psikolojik danışmanlardan

yardın alan öğrenciler ile

yanların ve mesleki yardıma ihtiyacı olan öğrenciler ile olmayanların
ukları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.

mesleki
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Gültekin ve Baran (2005), çalışmalarında akut ve kronik hastalığı olan 9-14
r-

grubundaki çocukların denetim odağı düzeylerini ve etkili olabilecek etmenleri
· lemeye çalışmışlardır. Ankara ve Hacettepe Universitelerinin çocuk kliniklerinde
ve poliklinige başvuran toplam 154 çocuk ile çalışma yaplımıştır.

Araştırma

çlarına göre akut ve kronik hastalığa sahip çocukların denetim odaklan arasında
-·· lık olduğu ve kronik hastalıga sahip çocukların daha dıştan denetimli oldukları
tanmıştır. çoocuğun yaşının, anne-babanım öğrenim düzeyi ve yaşının denetim
- a ilişkin puanlarda farklılık gösterdigi bulunmuştur.

Kronik hastalığı olan

arda hastalıgın tanısı, çocugun daha önce hastanede yatma süresi ve hastalığınını
e durumu denetim odağı puanlarında farklılığa neden olmuştur.
(2006), çalışmasında ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerileri
enetim odağı düzeyleri ile akademik başarılan arasındaki ilişkiyi incelemiştir.
ôğretim 8. sınıf öğrencilerin öğrenim gördükleri okul ile denetim odağı düzeyleri,
arının eğitim durumu, sosyo ekonomik düzeyleri algıladıkları anne tutumları,
yet ve denetim odağı düzeyleri ile akademik başarılan arasında anlamlı bir farklılık

a ,ğu görülmüştür. Ayrıca

annelerinin eğitim durumu, baba tutumları ve denetim

ğı ve akademik başarılan arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir.

Denetim Odağı ile İlgili Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar

İçsel dışsal denetim odağı kavramları

yerine De Charms ( 1968) Kaynak

gin" ile Piyon "pawns" kavramları ortaya atmıştır. Weiner (1972), De Chrams'ın
ve piyon kavramları ile Roner'in içten-dıştan denetim odağı kavramları arasında
benzerlik olduğunu ifade etmektedir. Kaynak kişi nedenselliğinin etkilerinin kendi
olduğuna; piyon kişi ise nedenselliğin etkilerinin kendi dışındaki güçlerde olduğuna
. Bu açıklamalardan da anlaşıldığı gibi, kaynak ve piyonun özellikleri ile içten-dıştan
odağı boyutunun özellikleri arasında bir benzerlik görülmekledir (Köksal, 1991;
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Denetim
_

odağı

ile ilgili yapılan araştırmalar iki grupta toplanabilir;

Laboratuarda düzenlenen uygulamalı araştırmalar.
Ölçeklerde

Phares

gerçekleştirilen

(1957),

araştırmalar.

pekiştiricinin

entisini ne yönde etkilediğini
fdj.şt:iriciyi kendi yeteneklerine
hazırlamıştır.
_ in

- eyinde

bağlı

yükselmeler

.ranışlarından

dış

incelemiştir.

güçlere

göre

Araştırmacı

algılanmasının

yaptığı deneyde, deneklere

elde edilen bulgulara

olduğu

koşullarda

yani

göre, pekiştiricinin
beceri

koşulunda,

ve azalmalar; buna karşın, pekiştiricinin

bağımsız

bireyin

ya da şansa bağlı olacak algılamalarını mümkün kılan bir

Araştırmadan

davranışlarına

iç ve

olduğu durumlarda

beklenti

düzeyindeki

denetimi
beklenti

denetimi
azalmalar

bireyin
daha

adır. Phares'in elde ettiği bulgular, pekiştiricinin bireyin beklentisini artırmada
azaltmada önemli bir faktör olduğunu göstermiştir (Köksal. 1991; 43 ve Dönmez,

Farklı pekiştirme

programlarının

beklentinin

sönme direnci üzerindeki

ilerini araştıran James ve Rotter (1958), Phares'in deney düzeyinde uyguladığı gibi,
görev koşulunda deneklerin basanlarını kendi davranışlarına yada şansa bağlı bir
ilde algılamalarını

sağlayacak bir ortam yaratmıştır. Araştırma sonucunda şans

unda devamlı bir şekilde pekiştirmeye tabi tutulan deneklerin beklentilerinin
~<:tirilen deneklere oranla %50 oranında daha geç söndüğü görülmüştür (Köksal.

Crowne (1961), James ve Rotter'in elde ettiği bulguları farklı deneysel bir
düzenleyerek tekrarlamıştır. Fakat bu araştırmacı deneklere şans ve beceri
arını belli yönergeler dahilinde vermiştir. Ancak söz konusu durumu yaratmak
deneklerin yaşantılarına

dayanarak şans ya da beceriye bağlı bir durumda

ayacakların: yansıtacak görevler vermişlerdir. Farklı, pekiştirme programlarının
andığı bu çalışmada denekler 4 gruba ayrılmıştır. Devamlı pekiştiriciler, % 75
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· ştiriciler, % 50 pekiştiriciler ve % 25 pekiştiriciler. Bu dört gruptaki denekler,
iştiriciler tarafından sönmeye tabi tutulmuştur (Köksal. 1991; 44). Beceriye bağlı
ôrev koşullarında,

şansa bağlı koşullara

a çok iniş ve çıkışlar ortaya çıkmıştır.
ece şans koşulunda,

oranla,

deneklerin beklentilerinde

%50 oranında pekiştirilenler

grubu

sönmeye karşı direnç gösterirken, devamlı bir şekilde

· tirilen grubun ise diğer gruplardan daha çok direnç gösterdikleri izlenmiştir.
eri koşulunda elde edilen bulgular, şans koşulandaki

bulguların

tam tersini

ya koymuştur ( Köksal, 1991; 44 ve Dönmez, 1985; 40-42).

Bialer 1961' de ve Crandall, Katkovsky ve Preston 1962'de denetim odağı
zeka arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Araştırmalar zekanın içsel denetimlilik ile
ıı ve anlamlı yönde ilişkili olduğunu göstermiştir.

Crowne ve Liverant (1963), denetim odağı ile uyum davranışı arasındaki ilişkiyi
~•rnıışlardır.

Araştırmada

a. başkalarından

içsel

denetimli deneklerin dışsal

denetimlilere

gelen baskılara boyun eğmeye daha az eğilimli oldukları ve

yargılarına daha fazla güvendikleri görülmüştür (Argun, 1995;29).

Franklin (1963), sosyo-ekonomik düzey ve toplumsal sınıfın yüksekliği ile
denetimlilik arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki bulmuştur
.-ıpu.ı, 1995; 29).

Phares, Wilson ve Klyver (1971) içten denetimlilerin başarısızlıkları için
arım ya da koşulları suçlamaya dıştan denetimlilere oranla daha az eğilimli
an hipotezini
iğini

sınamışlardır.

gösterebilmek

Ayrıca,

ortamın kişilik değişkenleriyle

amacı ile neden (suç) yüklemeyi

- lerdir. Deneğin başarısını etkileyebilecek

nasıl

iki koşul altında

ciddi ortamsal dikkat dağıtıcılar

roşul ve dikkat dağıtıcılardan arınık koşul olarakaymm yapmışlardır.
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Nowicki (1978) lise öğrencilerinin gelişim dönemlerinde yaşadıkları stres ve
un denetim odağı ile ilişkisi üzerinde yaptığı çalışmasında, stresin, kızlarda okul
esi

ve

şkilendiğini

erinlik,

erkeklerde

bulmuştur.

ise

ilkokul

Araştırmacı

ve

erinlik

bu bulgulardan

yıllarında
hareketle

dışsallıkla
kızlarda

ve

eklerde yüksek düzeyde stresin dış denetim odağı ile ilişkili olabileceğini
.unmuştur (Nowicki, 1978; 1552-1553).

Denetim odağının içten dışa, dıştan içe doğru değişebileceğini kanıtlayan
k araştırma ve çalışma da yapılmıştır: (De Charms.1972; Nowicki ve Barnes.
Shapiro,1973;

Reimains,

1974; Gutkin,

1978; akt.; Dönmez,

Bütün bu çalışmalara karşın, denetim odağını hazırlayan önkoşullarla

ilgili

az sayıda araştırmaya rastlanmaktadır. Önkoşullarla ilgili araştırmaların çoğunun
1972'den önce yapıldığı görülmektedir, Robinson ve Shaver "Sosyal Psikolojik
Ölçekleri" adlı yapıtlarının

1973 'teki baskısında gelecek birkaç yıl içinde

tim odağına ilişkin çalışmaların daha çok önkoşullar üzerinde yoğunlaşacağını
ı~rnelerine

karşın, durum hiçte öyle olmamıştır. 1973 'ten bu yana önkoşullarla

önemli hemen hiçbir

araştırmaya

rastlanmaktadır.

etim odağı ile ilişkileri araştırılan pek çok değişkene

O günden

bu güne,

yenilerini eklemekten

ye geçilememiştir. Bunun bir nedeninin de, önkoşullann çok karmaşık oluşundan
araştırmalarına yeni değişkenlerin etkilenmemesindendir

(Dönmez, 1983;40).

Phares ( 1968) içten ve dıştan denetimli bireylerin karar verme anında bilgi
ylerini kullanma yeteneklerini

karşılaştırmışlardır.

Elde edilen veriler, içten

karar vermeden önce ilgili ipuçları ve uyaranları daha fazla
başarıya daha fazla değer verdiklerini ve kendi yargılarına
fazla itibar etiklerini ortaya koymuştur. Bu daha sonra yapılan Julian ve Katz
), Lefcourt

ve arkadaşlarının

(1968)

ve Rotter

ve Murly

(1960)'nin
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araştırmalarında

elde edilen bulgularla

paralellik

gösrermiştir

(Gozali,

Cleary

and

'alster, 1973; 9-14).

Denetim

odağını

ya da dıştan

acaktır.
967)

hazırlayan,

denetime

inanır

vermeleri

bakımından

Bu çalışmaların
tarafından

yapılmıştır.

ek çocuk-anababa

ilşkilerine

disiplin

dedici,
ılar.

Davis

abalarının

ve

içten

edici, daha az düşmanca
giye

dayalı

~::ıTTnışlardır.

ilişkileri
Dıştan

eri bulgularla

(1969)

mon ve arkadaşları,

yararlı

ve Good

babalarından

az

çocuklardan

birinci

olarak

ise anababalannı

cezacı,
kanısına

öğrencilerinin
konusundaki
daha az

daha tutarlı ve

anımsadıklarını

daha az kabul

anımsamışlardır.

1971; Nowicki

yaşlarda

daha yapıcı,

disiplin konusunda

kişiler

(MacDonald,

sınıf

ve uygulamaları

anababalarını

uygulayan,

olarak

erken

içten denetim inancının

davranış

kesen

sıcak destekleyici,

daha fazla pekiştirdikleri

denetimlilerin

daha

sonuçlanmıştır

ana

üniversite

ilişkin

denetim

kişiler

ve

tutarlı,

anababalardan

denetimliler

nda daha tutarsız

değinmek
Crandall

arkadaşları

olarak,

olabileceği

biri Katkovsky,

çucuklarında

yetiştirmeye

n değerlendirerek

neler

çalışmaya

değin gözlemleri kullanarak

Phares'ce

çocuk

ağırlıklı

elde ettikleri sözel bilgileri ve kendi yaptıkları

anababaların

baskıcı ve eleştirici

insanlığın,

önkoşulların

ilgili birkaç

uygulamalarında

ğımsızlık bekleyen

getiren

Katkovsky

konusunda

edici,

duruma

en önemlilerinden

ukların yetiştirme

ul

diğer bir deyişle,

ortaya

edici,

disiplin

Diğer bazı araştırmalar

da

1971 ; Yates, Kenelly ve Cox. 1975;

ve Segal, 197 4; Talor ve Jalowiec,

1968).

: Dönmez, 1983; 41).

Öte yandan,
şı ile
Donald,

içten

yalnızca anne davranışı
denetimlilik

( 1971 ), iki çocuklu

arın önceden

açısından aynı sonuçlara ulaşan, baba

arasında

olumlu

ailelerle,

doğan kardeşlerinden

ilgili

bir

ilişki

çalışmasında

daha dıştan denetim

tur. Bir başkası da (Duke ve Lancaster,

var

görünmektedir.
sonradan

ağırlıklı

1976) baba yokluğunda

doğan

olduklarını

büyüyen erkek
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ukların anneli-babalı

büyüyenlerle

karşılaştırıldığında,

daha dıştan denetimli

duklarını ortaya koymuştur (Dönmez, 1983; 41).

Barker (1968) çevre büyüklüğü

araştırma

sonuçlan

ile denetim odağı

ındaki ilişkiyi şöyle ortaya koymaktadır. Büyük yerleşim merkezlerinin ya da
kurumların sakinleri ile küçük yerleşim veya küçük kurumlarının sakinleri

1. Daha dakiktirler (Revans, 1958; Acton 1950)
2. Kamuya ait yerlerde daha sık gönüllü görev almaktadırlar
1934; Larson, 1949; LeComte ve Barker.

1960; Wright.

(Dawe,
1961;

Coleman, 1961;Barker ve Gump, 1964; Fisher, 1953).
3.

Daha

geniş

bir etkinlikler

dizisinde

ve önemli

sorumluluk

konumlarında dana sık işlev görmektedirler (Barker ve Gump. 1964;
1961;Barker ve Gump, 1964; Fisher, 1953).
4.

Daha verimlidirler (Revans,

1958; Thomas.

1959; Acton

1953;

Marriot, 1949).
5. Daha fazla önderlik davranışı göstermektedirler

(Bass ve Norton,

1951).
6. Genel

olarak

bulunmaktadırlar

birbirleri

de

daha

(Kelly ve Thıbaut.

fazla

etkileşimlerde

1954; Bales 1952; Bales ve

Borgatta, 1955; Taylor ve Faust, 1952).
7. İşlerini daha anlamlı bulmaktadırlar (Worry 1950).
8. . . . toplum için değerli

ve yararlı

olduklarından

daha çok söz

etmektedirler (Dönmez, 1983,s.41-42).

Denetim
...-ı4lllşlarla

odağının
sonuçları

içten
arasında

ya

da
genel

dışta

algılanması,

bir nedensellik

diğer

bir

deyişle,

ya da bağlantısızlık
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klentisinin

gelişmesi büyük ölçüde bir öğrenme sorunudur.

Dikkatle gözden

irilecek olursa, Barker'ın sözünü ettiği araştırma sonuçlarından bazıları küçük
yerleşiklerin

daha

fazla

sorumluluk

konumlarına

geldiklerini,

yısıyla, davranışları ile sonuçlan arasındaki bağlantıyı görmeye daha fazla olanak
uklarım göstermektedir. Diğer bir deyişle, sorumluluk konumlarına gelme ve
-)ie konumlarda işlev görme bireylerin, davranışları ile bu davranışların sonuçlan
sında, bir nedensellik ilişkisi algılamaları için iyi bir olmak sayılabilir. Böyle bir
algılanması

ise içten denetimlilikle

yakından

ilgilidir.

Barker'dan

alınan

a sonuçlarından diğer bazıları ise yaşadıkları toplumsal çevre içinde daha çok
uluk alan ve davranışlarının

elde edilen ödüllerle, karşılaşılan kötü sonuçlar

etkili olduğuna inanan insanların

özelliklerini

vurgular görünmektedir

ez, 1983; 41-42).

Change 1965' de yaptığı araştırmasında denetim odağı ile 3. ve 7. sınıflarda
e-okuma-aritmetık haşan testleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Kız ve erkeklerde
denetirnlilik ile pozitif haşan arasında tutarlı ve olumlu düzeyde bir ilişkinin
ğma işaret etmiştir (Crandall, 1968, (Akt.; Argun, 1995;30 ).

Araştırmalarda

okul

başarısı

ile

denetim

odağı arasında

bir

ilişki

uştur. Genel olarak düşünüldüğünde, dıştan: denetimlikte okul başarısı arasında
llıUdan bir ilişkinin bulunduğu görümektedir. Dıştan denetimli kişiler yalnızca zihinsel
ıaımısel anlamda daha fazla çalışmak eğilimi

göstermekle kalmamakta, çabalarına

daha iyi notlar elde etmekle ve anlık doyumları elde etmekte ve anlık
an erteleyerek daha değerli sonuçlara ulaşabilmektedir.
- emli sayılmaktadır.

Bu bulgular eğitim

Eğer toplum okulda başarıya değer veriyorsa, bu başarıyı

yol ve yöntemleri özelikle önem kazanacaktır.

Kişinin davranışı ile davranışın

arının birbirine bağlılığı başarı ile ilişkili ise ki öyle görünmektedir başarıyı
~nm

bir

yoluda

bireylerin

denetim

odağı

inancını

dıştan

içe

doğru
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eğiştirmektedir. Birey ulaştığı sonuçları, kendi davranışlarının belirlediğine inanırsa,
sonuçları iyileştirmek için daha fazla çaba harcaması beklenebilir.

Dahası, içten

e dıştan denetimli bireyler için farklı eğitimsel teknik ve yöntemler önerilmektedir.
yle görülüyor ki. dıştan denetimliler başlangıçta, daha çok açıklık, yapılandırılmışlık
yardıma gereksinim duyarlarken,

içten denetimliler

daha çok kendi çabalarına

- ·enmektedirler (Dönmez, 1986; 272).

Denetim

odağı

ştırmalardan
ares,

ile başarı

arasında

bir ilişki bulan

ilk ve en önemli

biri olarak, Coleman Raporu gösterilmektedir

1976; Strichland,

1977). Coleman

lmayan çocuklar için başarının,

A.B.D.'

en güvenilir bir biçimde,

arısının ne ölçüde kendi çabalarına
idilerek kestirilebileceğini

ve arkadaşları

(Lefcourt.

1976;

de beyaz

çocuğun akademik

bağlı olduğu inancının

ölçüimesinden

gösterdiler. Pettigrew ( 1967) Coleman Raporu adıyla

en bu çalışmanın denetim odağına ilişkin bulgularını şöyle özetlemektedir:
tutumların
.JIVl.wuıabilmesine

ölçülmesi

zencilerde

başarının

karşın, öğrenci tutumları, bütün gruplarda, başarının

güçlü ve

sız bir yordayıcısı
ılaştırdığınızda,
cülebilen bir

yolu

ile

beyazlarda

olmak durumundadır.

kendinizi
"akademik

ne
ben"

kadar

ve

Sınıfınızdaki

zeki

kavramının

bulursunuz?
beyaz

diğer öğrencilerle
Gibi

çocukların

sorularla
başarısını

amada daha etkili olduğu görülmektedir. Fakat, örneğin, "başarı için şans sürekli
adan daha önemlidir" gibi bir cümleye karsı çıkmakla dile getirilen bir "kendi
erini belirleme"

yada

"çevre

denetimi"

algısı

ölçüsü

zenci

çocukların

sını yordamada daha etkilidir.

Kısır bir toplumsal çevrede yaşamanın sonucu olarak başarıya yönelik, çok
a yada ısrarlı ve sürekli çaba böyle bir çocuk için (azınlıktan) ödüllendirici
an çok uzak görürülmektedir.

Bunun da sonucu olarak, çocuk edilgen

doyum aranacak ve yalnızca,

çevresine

"uymakla"

yetinme

eğilimi

· ecektir. Böylece, evde yada toplumda kısır ve çabalara karşılık vermeyen bir
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Hede,

kendi

ezilmişlği

içinde

yaşayan

azınlık

için

başarıyı

götüren

ahtarlardan biri bu kavramı değiştirmek olabilir (Dönmez, 1986; 268).

Mc Chee ve Crandall (1968) ilkokullardan. liseye kadar sınıflarda, içten-dıştan
ile akademik

basan

içten denetimli
saptanmıştır.

arısındaki

öğrencilerin
Erkek

ilişkiyi

araştırmıştır.

başarı konusunda

öğrencilerin

kız

Elde

edilen

daha fazla inançlı
öğrencilere

oranla

ızlıklannda daha fazla sorumluluk aldıkları görülmütür. Bulgular, Robert (1971)
Nowicki- Strickland (1975)'ın

çalışmalarında

elde edilen bulgularla paralellik

ermektedir (Yeşilyaprak. 1988; akt.; Argun. 1995;30).

Lefcourt ( 1966), pekiştireçlerin içsel ve dışsal yönlerini inceleyen araştırmaları
ediği araştırmasında;

denetim

odağının

farklı sosyal davranışlar,

öğrenme

- eyleri ve basan aktivitelerinin tahmini için bir belirleyici olduğunu vurgulamıştır.
er ve Mulry (1965) ise aynı konulu çalışmada, içsel-dışsal kontrol
arasında

Araştırmalar,
· lenebileceğine
amaya

acı

ilişkin

ve uzak

anlamlı

ve

tatlı

çok güçsüz

amaçlar

için

klarını ortaya koymaktadır.
şullarıdır.

Bulgular,

bir

ilişki

başa

şans

bulmuşlardır (Lefcourt 1966;

gelenlerin

bir inançla

beklemeye

ile

kişisel

yetişmiş

(ısrar

etmeye)

çabalarla

insanların
pek

çaba

eğilimli

Çaba gösterme ve ısrarlı olma ise başarının

kendilerini

ne yapacakları,

ne yönde davranacakları

iz dış okul yada güçlerin elinde bir oyuncakmışcasına gören bireylerin uzun süreli
eri gerektiren etkinliklere daha az girmek eğiliminde olduklarım göstermektedir
·- ourt. 1966; akt.; Dönmez. 1986;272).

Sağlıkla

ilgili araştırmalar

lan, dıştan denetimlilerle

sonucunda

tutumlar

karşılaştırıldıklarında

ölçüldüğünde:

Araştırma

içten denetimlilerin: a) kendi
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.ranışları için sorumluluk yüklenmeye daha eğilimli olduklarını (Davis ve Davis,
"Z; Phares ve Klyver, 1971); b) başkalnna davranışları için daha fazla sorumluluk
-, 'ediklerini Phares ve Wilson,1972; Sosis,1974;Schiavio,1973); c) edimlerinde daha
ve dikkatli olduklarını (De Cette. ve Wolk 1973; Lefcourt ve arkadasları

~4llll\..

-r3) sorulan

çözmeye çalışırken, bilgi toplama ve işlemede, daha erkili olduklarını

.is ve Phares, 1967; Pines ve Julian. 1972); e) olumsuz koşulları değiştirmek
çaba harcamaya daha eğilimli olduklarını (Levenson ve Miller. 1976: Pawlicki
Alquist. 1973) göstermektedir.

Bu durumda içten denetimlilerin

yırı ve öğütlere karşı daha duyarlı olmaları,
olmaları,

sağlıklarını

korumak

sağlıklı ilgili

sağlıkla ilgili daha fazla bilgiye

ve iyileştirmek

için daha

fazla

çaba

alan, beklenebilir (Akt.; Dönmez. 1986, 273).

Levenson ( 1973) denetim odağının farklı yönlerini ölçmek için psikiyatrik
üzerinde yaptığı çalışmada aralıklı olarak üç likert ölçeği kullanmıştır.

Söz

kavramın içselik, güçlü diğerleri ve şans faktörleri tarafından yapılan denetim,
~nin

incelendiği araştırmada denek olarak hastanede yatan psikotik ve nörotik

ar gözlenmiştir. Hastanede yapılan ilk ölçme, hastaların normal insanlara nazaran,
güçlü

insanlar

ve

şans

(p<.001) ve psıkotiklerin
göstermiştir

faktörleri

tarafından

norotiklerden

denetlendiklerini

daha

yüksek

puan

(pc<Ol, p<.05) ( Levensop., 1973; 397-404).

Rotter (1975) öğrenme ve öğretme süreçleri ile denetim odağı arasında öncü
ardan birini

gerçekleştirmiştir.

Rotter'in

yapmış

odağı ile okul başarısını ilişkilendirmiştir.

olduğu

Öğrencilerin

araştırmasında,
sahip oldukları

odağı ile okulda gösterdikleri başarı arasında iç denetimli öğrenciler lehine
korelasyonlar

belirleyen Rotter, iç denetimli

öğrencilerin

dış denetimli

ilere orenla kaygı düzeylerinin de anlamlı bir değerle daha düşük olduüu
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Walston ve arkadaşları ( 1976) içten denetimlilerin
sağlık sorunlanna dikkatleri çekildiğinde,

tansiyon yüksekliği gibi

hastalık hakkında bilgi toplamaya

kişilerden daha eğilimli olduklarını gördüler. Sigara-kanser ilişkisini vurgulayan
Jınların artmasını izleyen birçok araştırma sonucu, sigara içmeyen yada sigarayı
abilen kişilerin,

içenlerden

daha içten denetimli

olduklarını

göstermektedir

. 1973; Mlott ve Mlort. 1975; Foss, 1973; Williams. 1973). Ancak bu sonuçlar
zaman desteklenmemektedir

(Danaher, 1977), (Akt.; Dönmez, 1986;.273).

Çok sayıda lise öğrencisi üzerinde yaptığı bir araştırmanın sonucu olarak,
iams (1972) içten denetimli üniversite öğrencilerinin araç kullanırken kaza kemerini
"9!Jamaya

daha yatkın olduklarını

cilerinin,
için
P

herhangi

belirtmektedir.

bir rahatsızlıkları.

doktora

gitmeye

dana

Williams

olmasa
eğilimli

bile.

(1972) ayrıca, aynı
bakım

olduklarından

ve korunma
söz etmektedir.

sıroem ve Walker (1973) üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları bir araştırmada,
denetimlilikle

beden eğitimine
ilişki

kadınlardan

ilişkin tutumlar

bulunmuştur.

içten

McDoland

denetimili olanların

amaya, dıştan denetimli olanlardan

ve beden eğitimi yapma
(1970)

doğum

kontrölü önlemlerini

daha eğilimli olduklarını

ez. 1986; 273). Bu uygulamaya ek olarak (Lundy,1970;
denetimli

kadınları

doğum

amaya, dıştan denetimlilerden

evli üniversite

kontrolü

yöntemlerini

ortaya koydu

McDonald,
etkili

bir

1970)

biçimde

daha yakın oldukları yönünde bulgular elde

· tir (Akt.; Dönmez. 1986; 273).

Balch ve Ross (1975) koruyucu sağlık uygulamalar, konusunca 34 kadın
e yaptıkları
tamamlama

bir çalışma
ve başarılı

sonucunda,
uygulama

içten denetimlilikle
arasında

olumlu

her zayıflama
bir korelasyon

ar. Ancak bu ilişkiyi bulamayan araştırmalarda vardır (Akt.; Dönmez. 1986;
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Öte yandan, Phares ( 1972) kendi davranışlarının

sonuçlan için güçlü bir

rumluluk duygusu içinde yetişmiş kişilerin, yani, içten denetime inananların, işler

örü gittiğinde, psikolojik çöküntüye uğramaya daha eğilimli olacakları yönünde
denence ortaya attı. Bu görüşün tersine, kendine olanları denetim altında tutmaya
skin bir güçsüzlük, etkisizlik yada yetersizlik duygusunu psikolojik çöküntünün en
emli belirtilerinden biri olarak gören Strickland (1978) ve Lefcourt (1976) dıştan
etim inancına çok benzeyen bu kontrolü elden kaçırmışlık duygusu ile psikolojik
-• - tü arasında olumlu bir ilişkinin bulunduğunu

kestirdiler.

Yapılan

deneysel

maların çoğu bu iki görüşü destekler görünmektedir (Calhoun, Cheney. ve Dawes.
4: Moyal. 1977; Haditch, Gargan ve Michael, 1975; Prociuk, Breen ve Lussien, 1975),
· Dönmez, 1986;274).

Miller ve Seligman
olojik çöküntünün

(1973) "öğrenilmiş çaresizlik"

ödül ve cezaların kişinin denetimi

üzerinde

dururlarken,

oltındaki

davranış ve

ardan bağımsız olduğu yolunda bir öğrenmenin sonucu ortaya çıktığını ileri sürdüler.
nedenle, çöküntüye eğilimli bir kişinin, amaçlarına ulaşmayı (başarıyı) kişisel
ardan bağımsız olarak görebilir .. Kısaca, öğrenilmiş çaresizlik açısından psikolojik
-• - tünün

nedeni.

. deneysel
denetimlilerle

çabaların

işe yaramadığı

inancıdır.

Öğrenilmiş

çaresizliğe

çalışmalar (Seligman, 1974; Abramson. Seligman ve Teasdale 1978
karşılaştırıldığında,

dıştan denetimlilerin

kötü ve rahatsız edici

ardan kaçınmak için gerekli önlemleri alabilmede daha yetersiz kaldıklarına işaret
sonuçlanmıştır.

Hiroto

(1974) dıştan denetimlilerin kaçınma

değiştirerek, rahatsız edici gürültüden kurtulmada daha yavaş olduklarını
öğrenebilmek

için

dahi

fazla

denemeye

az sayıda kaçınma tepkisi gösrediklerini

gereksinim duyduklarını

ve

ortaya koydu. Dweck ve Repecci

~~) çocukların kendi davranışlarına bağlı olmayan uzun süreli başarısızlıklardan
yaptıkları

işi sürdürmelerin:

sağiacılar.

Sonuçlar

için kişisel sorumluluk

enmeyen dıştan denetimli çocukların başarılan, içten denetimlilenn tersine, giderek
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üştü. Bu ve benzen diğer deneysel araştırmalar öğrenilmiş çaresizliğin ve dıştan
enetimliliğin benzer tutumlar oldukları kanısını uyandırmaktadır (Akt.; Dönmez, 1986;

75).

Diğer taraftan, Phares'in (1972) tam tersi yöndeki, yani içten denetime inanan ama
basan beklentileri düşük bireylerin psikolojik çöküntüye uğramaya dıştan denetime
inananlardan daha eğilimli oldukları yolundaki denencesi, Rotter':n (1966) ortaya
allığı normal dışı davranışla, denetim odağı arasında çan eğrisine benzer bir ilişki
kestiren görüşünden kaynaklanıyor
denetimliler,

görünmekledir.

hem de aşın dıştan denetimliler

Rotter'e

uyumsuz olmak eğilimindedirler.

Böyle olunca, değer verilen amaçlara ulaşma beklentileri
denetimli, diğeri asın içten denetimli,

göre hem aşın içten

düşük, biri aşırı dıştan

iki grubun ikisinin de çöküntü belirtileri

göstermesi beklenir. Dıştan denetimliler

kendi kaderlerini değiştirmede, çaresizlik

duygulan içinde bunalırlarken, içten denetimlilerde, yetersizlik ve sorumluluklarının
gereğini yerine getirememenin

verdiği suçluluk duygulan

içinde bunalacaklardır

Akt.; Dönmez, 1986; 2-5).

Parsons ve Scheider (1974) yaptıkları kültürler arası bir çalışmada. Rotter
!

ölçeğini Doğu-Batı ve Ortadoğu ülkelerinde kadın ve erkeklere uygulamışlardır.
Araştırma 8 ülkede gerçekleştirilmiş ve deneklerden elde edilen verelere varyans
analizi

uygulamışlardır.

çıkmıştır.

En yüksek

Sonuçta,

cinsiyet

dışsal inançlıların

faktörü

ile ilgili

Japon öğrenciler

sonuçlar

olduğu

anlamlı

saptanmıştır

(Köksal, 1991; 5-45).

Rotter'in

denetim odağı son yıllarda,

ozellikle

sosyal psikolojide

çok

önem kazanmış ve "kişisel modernliğin" temel bir öğesi olarak kabul edilmiştir (Doob,
1967; Gurin ve ark, 1969; Triandis.1971;

Kağıtçıbaşı,

1971; Aşkın,

1982).

Tnan dis ( 1971) içten denetim inancının mod erin insanın en belirgin özelliklerinden
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· olduğunu öne sürmüştür. Moderinlik aslında tek boyutlu

bir kavram değildir.

lllllfiİ.ne çok boyutlu bir kavramdır (Akt.; Kağıtçıbaşı, 1973; 22-23).

Toplumsal etkiye karşı uyma ve direnme konusunda yapılan araştırmalar,
denetimli

kişilerin

uydukları,

grubun yanlış yargılarına

değer yargılarının

an, içten denetimlilerin

doğruluğuna

ise başkalarından

içten denetimlilerden

daha fazla inanma

daha

eğiliminde

gelen baskılara daha az eğilim

erdikleri, kendi yargılarına daha fazla güvendikleri, dışsal denetimli kişilerin içsel
timlilere göre, şansla belirlenmiş koşullan, yetenekle belirlenmiş koşullardan
fazla önemsedikleri
ve Sherman,

(Crovvne ve Liverant,

1972; Roller

ve Mulry,

1965: Richie ve Phores. 1969;
1965). Araştırıcılar

Tarafından

_.mıııııştır.

Schill, Toves ve Ramanarah
emi başa

çıkma

becerilerini

(1980) içten dıştan denetimlilerin
(yeteneklerini)

ölçmek

yalnızlık

için bir araştırma

şlardır. Araştırma sonuçları; içten denetimli deneklerde somatik ve psikolojik
ile yalnızlık arasında pozitif ve anlamlı düşük bir ilişki gösterirken, dıştan
~mıiler

için söz konusu ilişki daha yüksek olarak bulgulanmıştır. Benzer bir sonuç

m ve Samson (1978) tarafından bulunmuş ve içten denetimlilerin stres dolu yaşam
ile daha etkili mücadele edebildikleri vurgulanmıştır. Aynı araştırmacılar dıştan
ı-uroıi erkek deneklerin yalnızlıktan daha az etkilendiklerini de belirtmişlerdir (Schill,

Better, Brinkman (1981) dışsal denetimli bireylerin, içten denetimli bireylere
yüksek derecede sihirli güçlere inanma eğilimi taşıdıklarını belirtmişlerdir (Akt.;
1991; 45).
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Copper,

Burger

ve Good

( 1981) 425 denek

üzerinde

yaptıkları

bir

ştırmada; entelektüel basan davranışının erkeklere oranla kızlarda daha içten bir
vranış olarak onaya çıktığı, yaşın ilerlemesiyle orantılı olarak, ergin bayanlarda
basan oranının tayininde daha çok yetersizliklerin meydana geldiğini saptamıştır (Akt.;
-öksal, 1991; 45).

Denetim odağı konusunda çeşitli araştırmalar yapan Devins (1982) dıştan
etimli kişilerin, çeşitli konularda zayıf yeteneği olan az beklenti geliştiren, kendim
az kabul eden, çaresizlikle ilgili öznel duygulan olan kimseler olduklarını ortaya
ymuştur (Akt.; Köksal, 1991; 46).

Baldwin (1948); Sears (1950); Gozaii. Ceory. Wolsten (1973); Nowfcki ve
hland (1973) gibi araştırıcılar, yaptıkları çalışmalarda yüksek sosyoekonomik
eye sahip bireylerin de daha dıştan denetimli olduklarını belirtmişlerdir (Akt.;
SKsaI. 1991; 46).

Rohner ve Kohner (1980) yaptıkları ortak çalışmada içsel ve dışsal, denetim
lılığı:mn gerek çocuklarda gerekse büyüklerde, kişilikle ilgili bireysel farklılıkları ortaya
önemli bir kişilik boyutu olduğunu saptamışlardır (Akt.;Köksal, 1991; 46).

Dıştan denetimli kişilerin, diğerlerine kıyasla, daha çok öfke duydukları ve başka
an daha az dostça gördükleri

saptanmıştır

rrmalara

çocuk,

göre dıştan denetimli

(Holmes

sosyal olarak

ve Jackson,

1975).

daha az popülerdir

.icki ve Roundtree, 1971). Dıştan denetime inananlar, daha az inandırıcıdır (Phares,
-, kişisel ilişkilerinde iknadan çok zorlamaya/güce (Goodstad ve Hjelle. 1973),
çatışmalarında, kendilerini daha az ortaya koyarlar (Doherty ve Ryder, 1979),
- rmans planında, zihinsel problemlerin çözümünde daha çok pasiftirler (Lefcourt,
). iş icrasında daha az becerikli ve uzmandırlar (Vines ve Julian, 1972),
nek ve ustalık oyunlarından (testlerinden) ziyade, tesadüf oyunlarını tercih
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ederler (Kahle, 1980), gerçek performansları diğerlerinden aşağı olamasa bile kendi
aşarılarını küçültürler

(Benassi.

Sweeney ve Drevno,

1970), kadın özgürlüğü

eketlerine daha az katılırlar (Pawlicki ve Almquist, 1979) (Bilgin, 1991; 172).

Denetim odağı inancı ile sağlık ve ilgili olduğu davranışlar ve inançlar
ında bir ilişkinin varolduğunu

vurgulayan

araştırma sonuçlan gün geçtikçe

ğalmaktadır. Denetim odağı ile inancın ve düşüncenin nereden kaynaklandığı
amak önemlidir ve bu konuda da yapılan araştırmalar vardır.

Lau
masında;

(1982)

denetim

bireyin

benlik

odağı

inancının

kontrolünün

çlarını" bakım ve profesyonel

sağlık

kaynaklarını
üzerindeki

araştırdığı

etkisi

medikal yardım ile gelişimin

ile ilgili

ilk yıllarında

ilen ilk alışkanlıklarınla pozitif, aynı dönemlerde hastalıkların varolduğu ailevi
~ anlılarla da negatif ilişkisi bulunduğunu saptamıştır (Lau, 1982; 322-334).

Cauce, Harman ve Sergeant
ikte

yaşam

stresi,

enmiştir.Araştırmanın
·· · şkili olduğunu
•

sosyal

( 1992) tarafından
destek

ve

yapılan
denetim

çalışmada
odağı

erken
ilişkisi

sonuçları; kaygı ve okulla pozitif uyumun içten denetim

gösterirken,

dıştan denetimle

ilişki göstermediğini

ortaya

aktadır (Cauce,Hannan ve Sargeant, 1992; 787-789).

Cole ve Sapp (1988) in lise son sınıf öğrencilerinde stres, denetim odağı ve
0

ilişkisi başlıklı çalışması; denetim odağı ile gerilim-stres arasında güçlü bir
olduğunu, önemli bir denetim odağı basan ilişkisinin bulunmadığını.içten
imlilerin

daha

düşük

gerilim-stres

düzeyi

gösterdiklerini

ile bağlantılı olduğunu göstermektedir
. 1988, 559-561 ).

ve

yaşam
(Cole ve

131

A tipi

davranış,

denetim odağı ile stres

ilişkisini

denetimli A tipi davranışlı öğrencilerin

araştıran

stres düzeylerinin

Heilbrun
yüksek

duğunu bulgulamıştır. Tiffany (1983), araştırmasında denetim odağını belirleyerek, elde
·· en sonuçlardan adolesanların gözlenen davranışlarım belirlemeye çalışmıştır. 1 1 -19 yaş
larının çalışmışlardır. Erkeklerin içten denetimlilik puanlan kızlara oranla daha yüksek

•muıwııııuştur ( Tiffany, 1983; 26-30).

Adams

(1983),

yaptığı

araştırmasında,

14,

15,

17

ve

18

yaş

olesanlarında farklı cinsler arasındaki ilişki ve yaş farklılıklarının sosyal yeteneklere
· i gibi çeşitli kavramlar arasındaki ilişkinin yanında adolesanlarla denetim odağı
daki ilişki de incelenmiştir. Yaşlar arasında belirgin bir fark gözlenememiştir. Cinsler
ında farklılık gözlenmiştir. Yaşla birlikle içten denetimlilik oranında belirgin bir
ilde artma olmuştur (Adams, 1983; 203-211).

Mulllis ve McKinley (1987)'m araştırmaları 7-8 yaş ve 11-12 yaş çocukları
de yapılmıştır. Büyük yaş grubunda içten denetirnlilikte artma gözlenmiştir.
aya katılan gruplar arasında içten-dıştan denetimli oluş arasında elde edilen
ık önemli düzeyde bulunamamıştır (Mullis ve McKinley. 1987;14-19).

McNulty

-

Borgen

(1988).

araştırması

adolesanların

mesleki

entilerini, cinsiyet, sınıf farkları ve bu kriterlerin denetim odağı ile olan ilişkisini
~mıştır.

Araştırmada 8 - 1 2 yaş çocukları denek olarak alınmıştır. Cinsiyet ve

arası farklılıklarda anlamlı düzeylerde ilişkilere rastlanılmıştır (McNulty-Borgen,

Mills ve Cüllen (1994) şişmanlık tedavisi gören ergenlerde denetim odağım
en, şimdiye kadar yapılan araştırmaların tersine, şişmanların diğerlerine göre
· ten denetimli olduklarını bulmuştur (Mills-Cullen. 1994)
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Lester (1988) denetim odağı ile depresyon arasında ilişki olup olmadığını
amak için yaptığı araştırmasında; dıştan denetimliliğin depresif duygu ve düşüncelerle
anılı pozitif bir ilişki gösterdiğini bulgulamıştır.

Buna benzer bir araştırmada, Young, French ve Wailes (1993) tarafından Afrikalı
Amerikan

öğrenciler

araştırmaya

alınarak

yapılmıştır.

Buss

ve Durkee'nin

· tirdiği ve bireylerin kızgınlık, saldırganlık gibi duygularım ölçmeyi amaçlayan
en düşük puan alan deneklerde depresyon ve dıştan denetim arasında pozitif bir
· bulunmuştur (Young,French,Wailes,

1993; 482).

Kumar ve Trıpathı (1986) sosyal olarak avantajlı ve dezavantajlı ergenlerin
:tim odağı adlı çalışması; dezavantajlı ergenlerin dıştan denetim düzeylerinin daha
-• ek olduğunu ve kızların erkeklerden daha yüksek dıştan denetim puanı aldıkların
Aynı

araştırmacılar

bu

sonuçlara

bağlı

olarak

yaptıkları

ğerlendirmede; küçük gruplara mensup olanların ve daha düşük sosyal sınıflarda
unanlann dıştan denetim beklentilerini

taşıma eğiliminde olduklarım belirtirken,

stırmalar söz konusu insanların bu tür düşüncelerini sosyal aktivitelere katılarak
iden şekıllendirebileceklerini ve durumlarını geliştirebileceklerini de vurgulamaktadırlar

~ar,

Tripathı, 1986; 933-934).

Araştırmaların

bir kısmı da benlik imajı ve benlik kavramı

üzerinde

aşmıştır.

Halpın, Halpm ve Whiddon (1980) tarafından yapılan çalışmalarda denetim
- ve benlik imajının algılanan anne-baba davranışlarıyla

ilişkisi incelenmiştir.

lk:ışnmıa sonuçlarına göre; Hintli deneklerde içten denetimi iyi arkadaşlarla pozitif, dıştan
dırma arasında negatif bir ilişki gösterdiği vurgulanmıştır, beyaz .Amerikalı
aer için içten denetim ile iyi arkadaşlık, terbiye, prensipli disiplin ve basan baskısı
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ında pozitif anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Benlik imajı Hintli denekler için iyi
tadaşlık terbiye ve başarının ödüllendirilmesi ile pozitif, etkili cezalandırma ile de
gatif ilişki göstermiştir. Beyazlarda ise benlik imajı ne iyi arkadaşlık, terbiye ve pozitif
iplin arasında pozitif; koruyuculuk, dıştan cezalandırma, başarı baskısı ve dışarıya izin
e yoksunluğu arasında negatif bir ilişki bulunmuştur (Kaipın and Yvndcon.

Man ve Devisse (1987) denetim odağı, zihni kabiliyet benlik imajı ve
cılaşma ile ilgili olarak yaptıkları çalışmada; dıştan denetim ve benlik imajı ile
cılaşma arasında ilişki bulunurken, zihni kabiliyet ve yabancılaşma arasında

a

111111

bir bağlantı bulunamamışur (Man and Devisse, 1987; 233-236).
Morgantı. Nehrke, Hulıcka ve Cataldo (1988) yaşam tatminliği. benlik kavramı

denetim

odağında

yasam

boyu

gözlenen

farklılıklar

üzerinde

yaptıkları

mada; yüksek benlik düzeyi, yaşam tatminliği ve içten denetim arasında anlamlı
·· er bulmuşlardır (Morgantı ve ark. 1 988; 45-46).

Madonna. Bailey ve Wesley (1990)'da yüksek benlik düzeyine sahip olanların
denetimli olduklarını bulgulamıştır (Madonna ve ark., 1990; 1152-1154; akt.: Gülaçtı,

Rouhani ve Maqsud (1991) yaptıkları çalışmada sosyo -ekonomik statü, denetim

ğı, benlik kavramı ve akademik başarı ilişkisini araştırmışlardır .. Araştırma sonuçlan;
-ekonomik statü ile içten denetimlilik benlik kavramı ve akademik başarı arasında
pozitif: dıştan denetimlilik ile benlik kavramı ve başarı arasında anlamlı negatif
arasında pozitif ilişkiler göstermektedir (Rouhani ve
d, 1 991 ; 1 O 7 - 1 14).
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Denetim odağı ve akademik başarı arasında yapılan araştırmalar bir başlık
da toplanıldığında;

Hjelle (1970). Henson (1976). Findley ve Cooper 1983 ve Boss ve Taylor
9) yaptıkları araştırmalarda içten denetimin başarı ile yüksek düzeyde anlamlı ve
zitif bir ilişki gösterdiğini saptamıştır (Helle, 1970, s.326). (Eisenman ve Platt, 1968;
285) akademik başarı ve denetim odağı arsında zayıf veya anlamsız bir ilşki
.uşlardır.

Pandey ve Khan (1977) içten- dıştan denetimin bir fonksiyonu olarak sosyal
ketliliği incelemiş ve aktif grupların aktif olmayan gruplardan
~i

daha

içten

Anderson (1978) fiziksel çekicilik ve denetim odağı arasında bir

ilişki

olduklannı tespit etmişlerdir (Pandey ve Khan 1977; 305-306).

ş ve kendilerini fiziksel olarak daha çekici algılayan erkek ve kadınların
k düzeyde iç denetim inzancına sahip olduklarını vurgulamıştır

(Anderson,

: akt.; Gülaçtı, 1999).

Dailey (1980) yaptığı çalışmaca: yüksek içten oryamtasyona sahip olanların
tılımları,

iş doyumları,

moativasyonları

ve psikolojik

gelişmelerinden

doyumun da yüksek olduğunu ve dıştan denetimlilerle karşılaştırıldıklarında,
tutumları arasında bir fark görülmediğini saptamışlardır
_:. 1980; 855-861).

Cooley ve Nowicky (1984)'in denetim odağı ile inatçılık ilişkisini inceledikleri
IDŞtırmalarında;

erkeklerde

inat ile içten denetim

arasında yüksek bir ilişki

urken aynı ilişkiye kızlarda rastlanamamışur (Cooley-Nowicky, 1984; 85-87).
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Chebat ve Chebat (1986) sosyal sorumluluk, denetim odağı ve sosyal sınıf
sındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Araştırmalarında; sosyal sorumluluk ile denetim odağı,
yal sınıf ile sosyal sorumluluk ve yaş ile sosyal sorumluluk değişkenleri arasında

k korelasyonların bulunduğunu belirtmişlerdir (Chebat-Chebat, 1986; 559-561).

Heaven (1988) yılında yaptığı çalışmasında; ergenlerde denetim odağı ile otorite
~ıni

araştırmıştır.

Lızisyonunda

Araştırma

sonuçlarına

göre;

içten

denetimlilerin

otorite

olanlara (asker, polis) karşı pozitif tutumlar sergilediklerini saptamıştır,

araştırma sonuçlarına
m-ıheristiklerle

göre; içten denetimlilik

sosyal olarak kabul bulan

(etkililik, tolerans) ilişki gösterirken; dıştan denetimlilerle daha çok

eyen kişilik özellikleri ( Kötümserlik, asabiyet) ile ilişki göstermiştir. Bu
farklı olarak içten denetimlilik ile kanunlara karşı tutum arasında bir
rast gelinememiştir. Heaven bunun sebebi olarak deneklerin

16 yaş

an ve kanunların denekler için çok karmaşık yapılar olmasını öne
üştür(Heaven., 1988; 131-183).

Aynı araştırmacının (1989) yaptığı diğer cır araştırmada; içten denetim ile
mik düzey arasında bir ilişkiyi incelemiş fakat olumlu bir sonuç alamamıştır.
nnik düzeyi düşük olanlar ile dıştan denetim arasında bir ilişki bulmuştur (Heaven,

Witt (1988) kentlerde yaşayan öğrencilerle kentlerin dışında yaşamlarını sürdüren
cilerin denetim odağını incelediği çalışmasında;

şehirlerin dışında yaşayan

cilerin daha çok içten denetimli oldukları sonucuna ulaşmıştır (Wirt. 1988; 715-717).

Jensen, Olsen ve Hughes (1990) çalışmalarında yaşanan toplum (ülke), cinsiyet,
sınıf ve yaşam sürecinde bulunulan yaş dönemi ile denetim odağı ilişkisini
!"'""işlerdir. Sonuçlar; erkeklerin kadınlardan daha içten denetimli olduklarını, sosyal
- tükçe ve yaş ilerledikçe dıştan denetimliliğin yükseldiğini göstermektedir.
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· ı ilerlemiş olanlardan yalnız yaşayanların ailesiyle birlikte olanlardan daha dıştan
etimli beklentilere sahip olduklan da saptanmıştır (Jensen ve ark, 1990; 199-205).
Bütün bu araştırmalardaki sonuçlardan şu bilgileri de edinebiliriz. Dıştan
etimlilere karşın içten denetimliler;

a Kendilerini daha olumlu değerlendirmektedirler (Killmann ve Howell. 1974).
b. Daha uyumlu davranış göstermektedirler (Hung, 1977; Lefcourt, 1976; Pharase

c. Bir

yabancı

ile

(Dudley,

daha

fazla

1977)

ve

süre

sözel

kişilerarası

etkileşimde

ilişkilerde

bulunmak

daha

rahat

ve

sarılıdırlar (Bryant, 1974; Kennelly ve Kinley. 1975; Cohen ve Farley, 1973;Deysach,
er, Rosser ve Hiers, 1975).
d. İşlerini daha fazla sevmektedirler (Lester ve Genz, 1978).
e. Daha verimlidirler (Frantz, 1980).

£. Amaçlarına

ulaşmada

daha

etkilidirler

(Gilmor,

1978:

Gochman.

l.Lombardo ve Berzonsky, 1975; Bledsoe. 1978).
g. Çevrelerinde
.-uı.ıuaya,başkalarına

değişiklik

yapmaya,

toplumsal

yardım etmeye daha yatkındırlar ( Pandey.

etkinliklere
1979; Pandey ve

.1977; Smıth ve Inkeles. 1966: Carlson ve Hyde. 19S0).
h. Daha yaratıcıdırlar (Decutte. Woik ve Freidman. 1972; Cohen ve Öden,

i.

Kendi

çevrelerini

ve

geleceklerini

etkileyebileceklerine

daha

fazla

daha başarılıdırlar (Xowicki ve Walker, 1974;
!:ari:aıanis,1973; Chance, 1972; Powell. 1971: McGee ve CrandalL 1968; Ban1e; 1965).
j. Amaçlarına ulaşmalarında yardımcı olabilecek çevresel uyaran ve ipuçlarını
iyi değerlendirebilmektedirler

ve bunlara göre hareket edebilmektedirler (Wolk

DuCette, 1974; DuCerte ve Wolk, 1973; Moser ve Moser, 1973; Lefcourt ve Wine,
: Phares, 1968; Gregory ve Nelson, 1978) (Akt.; Dönmez, 1984;146-147).
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k. Olayları ve kendi dışındakileri rahatlıkla yönlendirebilecekleri

konusunda

teııdilerine güvenirler (Nowicki ve Walker, 1974).
1. Bir sorunun çözümünde yada bir karar verme durumunda kendine özgün
ve etkili yollara başvurur, kendi yorum ve yargılarına, dıştan denetimlilere göre daha
çok güvenirler (Cohen ve Öden, 1974).
m.
sorumluluğu

İçten

denetimliler,

kendilerine

herhangi

yüklerken,

dıştan

bir

başarısızlık

denetimliler,

kendi

durumunda
dışındakileri

suçlamaya eğilim göstermektedir (Phares, Wilson ve Kyver. 1971) (Ören, 1991;20).
n. İçten denetimli olanlar, dıştan denetimlilere

oranla kendilerini

daha

yüksek düzeyde kabul etme eğilimi göstermiştir (Ören, 1991; 25).

Bütün bu araştırmalar,
yatlarının

büyük

ölçüde

kendi gücüne inanan içten denetimli
zenginleştiğini

evreleri üstünde denetimlerinin bulunmadığı

gösterirken,

dıştan

bireylerin

denetimlilerin

ilgisiz, katı ve yeniliklere kapalı bir

· ilik sergiledikleri gözlenmektedir. Sonuç

olarak: içten denetimli kişilerin, kendi

güçlerine inanan ve hayatlarında daha çok doyumlu kimseler oldukları izlenimini
·erdikleri halde, dıştan denetimli kişiler kaderlerini koşullara bağlayan ve daha çok
güdümlü bir kişilik özelliklen

sergileyen

Psikolojik

açısından olaya bakıldığında

danışma ve rehberlik

kişilik özeliklerini

vermektedirler.
içten denetimli

bireylerin kendilerini kabul düzeylerini ve kendilerine olan güvenlerini artırmak için
danışma oturumlarını

sonuçlarının daha

olumlu

sonuçlar

vereceği anlaşılabilir.

Dıştan denetimli bireylerin ise önce içten denetimli bir kişilik özelliği kazanmaları
sağlanarak danışma oturumlarının daha avantajlı ve sağlıklı hale getirilmesi mümkün
görülebilir.

Haye (2003), zorbalık ve mağdurluk üzerinde denetim odağı ve saldırganlığın
etkisini incelemiştir. Çalışmasında basamaklar halinde denetim odağı ve saldırganlığı
'arklı gruplardaki ögrenciler üzerinde yapmıştır. Ortaokul 6 ve 9. sınıflar arasından 469
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zorba, magdur, zorba/magdur ve zorbalıga hiç karışmamış öğrencinin denetim odaklarını
e saldırganlık durumlanm araştırmıştır. Araştırma sonucunda saldırganlık ve denetim
ği ile zorba/mağdur durumdaki ögrenciler arasında anlamlı düzeyde farklılık olduğu,
öğrencilerin daha dıştan denetimli oldukları belirlenmiştir.

-' KKTC 'de Denetim Odağı ile İlgili Araştırmalar

Birol (2002) yılında yaptığı çalışmasında;
nıklan denetim

odağına ilşkisini

araştırmıştır.

öğretmen ve öğrencilerin
Araştırma

sonucuna

sahip

göre; 615

ğrenciden 536 öğrenci (%87,2) dış denetimli, 79 öğrenci (12,8) iç denetimli ve 125
ğretmenden

106 öğretmen (%84,8) dış denetimli,

19 öğretmen

(% 15,2) ise iç

etimli olarak tesbit edilmiştir.

Özerdem, (2003) yılında yaptığı çalışmasında ortaokullarda öğrenim gören
denetim
tırmıştır. Araştırma

odaklarına

ilişkin

karışalaştırmalı

sonuçlarına göre; cinsiyet,

değerlendirmesini

kardeş sırasına ve sayısına

- e. annenin öğrenim ile çalışma durumuna ve eğitim gördükleri

okullara göre

amlı bir fark bulunmazken baba öğrenim durumu ile çalışma durumu ve aile
düzeyi arasında anlamlı fark bulunmuştur.

Şahin, K.ıralp ve Dinçyurek (2005) yılında yaptıkları çalışmalarında; üniversite
cilerin sınıf ve cinsiyete göre denetim odağı ile ilişkisini araştırmıştır. Araştırma
larına göre; cinsiyetler arasında anlamlı bir fark tesbit edilemezken,

cinsiyet

sından 1. sınıfa devam eden kız ve erkek öğrenciler sağlıklı düzeyde iç denetim
- a sahiptirler 11. ve 1 1 1. sınıf kız ve erkek öğrencilerin ise dış denetim odağına
oldukları görülmüştür. Araştırmada elde edilen ilginç bir sonuç olarak 1. sınıf
cilerinin denetim odağı puan ortalamaları 111. sınıf öğrencilere göre daha düşük
tır.
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Kıralp, Şahin ve Dinçyürek (2007) yılında yaptıkları çalışmalarında; PDR
cilerin sınıf düzeyine göre denetim odağı ile ilişkisini araştırmıştır. Araştırma
uçlarına göre; öğrencilerin yaşlara göre denetim odağına ilişkin bulgular 17-18 yaş
undakiler ile 19-20 yaş grubunda olanlar arsında 17-18 yaş dilimde olanlar lehine,

_o yaş ile 21-22 yaş grubunda

olanlar arsında 21-22 yaş dilimde olanlar lehine, 19-20

ile 23 ve üzeeri taş grubu arsında 23 ve üzeri lehinde anlamlı fark bulunmuştur.
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BÖLÜM IV

YÖNTEM

Bu bölümde araştırma modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin
lanması ve uygulama, verilerin çözümü ve yorumlanması, süre ve olanaklara yer
·· erek her bir alt başlıkla ilgili yapılan çalışmalar ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Araştırma Modeli

- Akdeniz Üniversitesi fen bilimleri bölümlerinde okuyan bilgisayar enformatik son
öğrencileri ile sosyal bilimleri bölümlerinde okuyan Türkçe öğretmenliği son sınıf
cilerinin atılganlık düzeyleri ve denetim odaklarının öğrenci başarısına etkisini
amaçlayan

bu

araştırmada

nicel

ve

nitel

tekniklerin

bir

arada

karma model uygulanmıştır. Karma modelli araştırmalarda,
-..ı-ırmacı tek bir çalışmada ya da tezde, birden fazla yolla veya yöntemle (hem nicel
de nitel olarak) veri toplar, verileri analiz eder ve birleştirir (Creswell, 2003).
Araştırmada ele alınan bağımsız değişkenler cinsiyet, yaş, mesleğe kendi
ğiyle girenlerle girmeyenler, uyruk, sosyo-ekonomik durum ve anne babanın eğitim
yidir, Araştırmada ele alınan bağımlı değişkenler ise atılganlık düzeyi, denetim

ğı Ye akademik başarıdır.

Araştırmanın

Doğu Akdeniz üniversitesinde okuyan son sınıf öğrencilerinin,

düzeyleri ve denetim odaklarıyla, akademik başarıları arasındaki ilişkiyi
emek ve farklı değişkenler açısından aralarında
ğını değerlendirmektir.

Amaç

anlamlı bir farklılığın olup

ve alt amaçlarını

yanıtlamak

için tarama

· den yararlanılıp nicel veriler elde edilmiştir. Tarama modeli geçmişte ya da
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alen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan bir yaklaşımdır
Karasar, 2003). Bu çalışmada tarama modeli seçilerek Doğu Akdeniz Üniversitesi
Bilgisayar

Enformatik

ile

Türkçe

Öğretmenliği

bölümlerinde

öğrenim

gören

öğrencilerin, objektif ve ayrıntılı verilere bir müdahalede bulunmaksızın, belirlenen
ğişkenler çerçevesindeki durumu betimlenmeye çalışılmıştır. Bağımlı ve bağımsız
ğişkenler arasındaki ilişki ve ilişkinin derecesi araştırılmıştır yani üniversite son sınıf
ğrencilerinin atılganlık düzeyleri ve denetim odaklarıyla akademik başarılan arasındaki
-,,; bağımsız değişkenler açısından incelenmiş ve arada anlamlı bir ilişki olup olmadığı
ırılmıştır.

Araştırmada öğrenci görüşlerinin görüşme yoluyla alınması ve nicel
desteklemesi yoluna gidilmiştir. Araştırmanın Doğu Akdeniz üniversitesinde
yarı son sınıf öğrencilerinin, atılganlık düzeyleri ve denetim odaklarıyla, akademik
an arasındaki ilişkiyi incelemek ve farklı değişkenler
bir farklılığın olup olmadığını değerlendirmektir

açısından aralarında

amacını yanıtlamaya çalışırken

araştırma modelinden yararlanılmıştır. Nitel araştırmada amaç genelleme değil,
-

ül bir resim elde etmektir. Nitel araştırma, çalışılan konuyu derinlemesine ve
nlı bir biçimde incelemeyi

amaç edinmektedir.

Nitel yöntemlerden

en sık

anı, görüşmedir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu çalışmada veri toplama yöntemi
"yan yapılandırılmış

görüşme" tekniği kullanılmıştır.

e tekniği, yapılandırılmış

Yan yapılandırılmış

görüşme tekniğinden daha esnektir. Bu teknikte,

acı önceden sormayı planladığı sorulan içeren görüşme formunu hazırlar.
akışına bağlı olarak değişik yan ya da alt sorularla görüşmenin akışını
ve kişinin
-• lü, 2000).

yanıtlarını

açmasını

ve

ayrıntılandırmasını

sağlayabilir
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.2 Çalışma Grubu
Bu araştırmanın çalışma grubu 2006-2007 öğretim yılı birinci yılında Doğu
edeniz Üniversitesi Rektörlük tarafından verilen izinlerle sosyal bilimlerde Türkçe
tmenliği bölümünde ve fen bilimleri bilgisayar enformatik bölümünde okuyan son
•;aü.llllardaki

öğrencilerden

oluşmuştur.

Araştırma

sonuçlarının

KKTC

geneline

yarlanması gibi bir amaç olmadığından evren ve örneklem alma yoluna gidilmemiştir.

Araştırmada nicel verileri elde etmek amacıyla Türkçe öğretmenliği bölümünde
im gören 281 ve bilgisayar enformatik bölümünde öğrenim gören 119 son sınıf
ciye anketler uygulanmıştır. Uygulama yapıldığı tarihlerde okulda bulunmayan
t

ölçeklerin uygulandığı gün okula gelmeyen öğrenciler olmuştur. Bunun yanında
a, hatalı ve eksik işaretleme yapanlar araştırmaya dahil edilmemiştir. Böylece 42

k kaybı olmuştur.
Araştırmada nitel verileri elde etmek amacıyla amaçlı örnekleme (purposeful
yöntemi

izlenmiştir.

Amaçlı

örnekleme

zengin, bilgiye

sahip olduğu

durumların derinlemesine çalışılmasına olanak vermektedir. Bu anlamda,

lı örnekleme yöntemleri pek çok durumda olgu ve olayların keşfedilmesinde ve
-·aıı,asında

yararlı olur (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu örneklemede seçim için

· olduğu düşünülen ölçütler belirlenir.

Bu ölçütlere uygun olarak seçilen

emin araştırma evrenini bütün nitelikleri ile temsil ettiği düşünülür (Tavşancıl ve
2001). Bu araştırmanın çalışma grubu, Sosyal bilimler bölümü ve fen bilimleri
erinde öğrenim gören son sınıf gönüllü öğrenci adaylarıdır.

Adaylarından 12'si

O'u erkektir. Görüşmeler, 2006/2007 Eğitim - Öğretim yılında, Doğu Akdeniz

ersitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde

ve Bilgisayar

Enfomatik

bölümünde

·•eştirilmiştir. Görüşmeler, araştırmacının ofisinde, çoğunlukla öğrencilerin boş
an saatlerde gerçekleştirilmiş; bu görüşmeler, adaylardan izin alınarak ses kayıt
a kaydedilmiştir.
..-w:ıtır.

Böylece çalışmada herhangi bir veri kaybı söz konusu
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Tablo 4.1 Demografik Yapı

KIZ

O/o

ERKEK

O/o

TOPLAM

BilgisayarEnformatik

58

48.7

61

51.3

119

Türkçe Öğretmenliği

153

54.4

128

45.6

281

211

52.75

189

47.25

400

BÖLÜM

Veri Toplama Araçları ve Uygulama
Araştırmada kullanılan ölçme araçları aşağıda verilmiştir:
ı.

Tanıtıcı Bilgi Formu

u.

Rathus Atılganlık Ölçeği

uı.

Rotter Denetim Odağı Ölçeği

ıv.

Öğrencilerin İletişim Becerisini Anlamaya Yönelik Görüşme Formu

· Tanıtıcı Bilgi Formu
Araştırmacı tarafından literatüre dayanarak üniversitede okuyan öğrencilerin
demografik özelliklerini, kişilerarası ilişkilerindeki davranış biçimlerini ve başarı
ylerini öğrenmeye yönellik " Tanıtıcı Bilgiler Forumu" (ek 1) geliştirilmiştir.
bilgi formu üç uzman görüşüne sunulup, gerekli düzenlemelerden

sonra

ıııutanmıştır.

Araştırmanın birinci alt amacında sosyal bilimler ve fen bilimleri bölümlerinde
gören son sınıf öğrencilerin sahip oldukları atılganlık düzeyleri incelenmiştir.
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:hus Atılganlık Envanteri" 30 maddeden oluşan bir ölçektir. Alınan puanlar -90 ve
arasında değişmektedir.

Çekingenliğe doğru uzanan uç -90, atılganlığa doğru

tan uç +90'a ulaşmaktadır. Seçenekler -3 ile +3 arasında oynamakta ve sıfır noktası

ınmamaktadır. Ölçek, Voltan (1980) tarafından Türkçeye uyarlanmış olup geçerlilik

nnası

ı=.70;

güvenirlik çalışması ise ı=.77 dir. Rathus Atılganlık Envarterinin

rnizdeki geçerlilik çalışması için öncelikle beş uzman tarafından görüş alınmıştır.
anterin geçerliği, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileri

akademik danışmanlarına
ırliği

öğrencilerin

uygulanarak sağlanmıştır. Envanterdeki

kendilerini

mcileri değerlendirmesi

değerlendirmeleriyle

akademik

30 maddenin
danışmanlarının

arasındaki korelasyona bakılarak yapılmıştır. Öncelikle

mcilere Rathus Atılganlık

Envanteri

verilmiş

ve bu maddelerde

erlendirmeleri istenmiştir. Daha sonra akademik danışmanlarına

kendilerini

aynı envanter

lerek bu maddelere dayalı olarak çalışmaya katılan tüm öğrencileri ayn ayrı
erlendirmesini söylenmiştir. Ön uygulama 25 öğrenciyi kapsamıştır. Elde edilen
erlilik ı=. 7 5 'dir.

Güvenirlilik çalışması da yine Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi son
f öğrencilerinden oluşan 25 kişiye envarterin 15 er günlük aralarla uygulanmasıyla
ılmıştır. Test tekrar test güvenirliği ı=.82 olarak bulunmuştur.

-iii Rotter Denetim Odağı Ölçeğinin

Araştırmaya dahil edilen üniversite öğrencilerin içten ve dıştan denetimli olup

nadığının belirlenmesi için Rotter (1966)' ın denetim odağı ölçeği kullanılmıştır.
tter (1966) tarafından geliştirilen bu ölçek 29 maddeden oluşan bir kağıt kalem
tidir. Bireylerin genellenmiş kontrol beklentilerinin içsel-dışsallık boyutu üzerindeki
numunu saptamayı amaçlamaktadır. Her madde seçime zorlamadır (forced choice).
vaplama türü ikişer seçeneği kapsamaktadır. Altı madde ölçeğin amacını gizlemek
n dolgu olarak yerleştirilmiştir ve diğer 23 maddenin dışsallık yönündeki seçenekleri
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·· er puanla değerlendirilmektedir. Böylece ölçek puanlan 0-23 arasında değişmekte ve
-, elen puan dış kontrol odağı inancının artmasına işaret etmektedir.

Rotter'ın denetim odağı ölçeğinin

güvenirliği Kuder-Richardson

Förmülüne

erkek ve kızlar için . 70 bulunmuştur. Testin tekrarı yöntemi ile bir ay sonra
ekler için .60 kızlar için .83, birleştirildiğinde ise .72; iki ay sonra erkekler için .49,
ar için .61, her ikisi birleştiğinde ise .55 saptanmıştır.

Aracın benzer ölçekler geçerliği ise Marlowe-Crawne

Sosyal Arzu Edilirlik

ası (1964) ile korelasyonu .07 ile .35 arasında bulunmuştur. Nowiciki-Strickend
ölçeği ile arasındaki ilişkinin ise .61 olduğu belirtilmiştir (Robinson,

Dağ, (1990) tarafından

Türkiyede Rotter Denetim Odağı Ölçeğinin Türk

rersite öğrencileri için geçerlilik, güvenirlik incelemeleri yapılmış, temel bileşenler
iyle faktör yapısı araştırılmıştır. Rotter Denetim Odağı Ölçeğinin test tekrar test
· lik katsayısı .83 'tür. Ölçeğin KR-20 tekniği ile hesaplanan güvenirlik katsayısı
Cronbach alfa ise . 70 olarak bulunmuştur. Esas araştırma ömeklemi (N=532)
· üzerinden iç tutarlılık katsayısı da .70'dir. Deneklerin görüşme denetim odağı
ortalaması ile Rotter Denetim Odağı puanlan

arasında 69'luk bir pearson

yonu elde edilmiştir. Bu da aracın ölçüldüğü boyutu kabul edilebilir düzeyde
bir şekilde ölçebildiğini göstermektedir.

Rotter Denetim Odağının ölçeğini

formunu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesinden çok iyi İngilizce
- öğretim üyesi tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Bu çeviriler incelenerek, tek
haline getirilmiştir. Bu çeviri formu DAÜ Eğitim fakültesinde yaklaşık 27 kişilik
e öğretmenliği Bölümü dördüncü sınıf öğrencilerine uygulanmıştır.

Ölçeğin

formu ise iki hafta sonra aynı gruba uygulanmıştır. İki uygulamadan elde edilen
arasındaki korelasyon katsayısı r=.93 ile r= .99 arasında bulunmuştur.
Denetim Odağı Ölçeği'nin

Türkçe- İngilizce

forumlarının

Bu

aynı gruplar
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fından oldukça, yüksek bir tutarlık düzeyi ile algılandığını göstermektedir (Dağ,

Güvenirlik

çalışması

yine DAÜ Eğitim

fakültesinde

okuyan ve değişik

ölümlerden oluşan yaklaşık 45 kişilik bir gruba uygulanmıştır.

İki hafta sonra

- ·enirlik için test tekrar test uygulaması yapılmıştır. Güvenirlik r=.88 bulunmuştur.

iv Öğrenci İletişim Becerisini Anlamaya Yönelik Görüşme Formu

Araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme formu, öncelikle ikisi iletişimci, üçü
rlik ve psikolojik danışma uzmanı ve biri de ölçme - değerlendirme uzmanı olmak
6 alan uzmanına gösterilmiştir. Uzmanların görüş ve önerileri üzerine gerekli
eltme ve değişiklikler yapılmıştır. Uzmanların önerileri doğrultusunda değiştirilen
lliirii-şme formu, veri toplama amacıyla kullanılmadan

önce on öğrenci üzerinde

jlmenmiş; görüşülen bireylerin sorulan sorulara olan tepkilerine ve yanıtlarına göre
i

e formuna son biçimi verilmiştir. Araştırmanın temel amacı doğrultusunda
ğıdaki 12 soruya yanıt aranmıştır:

Hangi bölümde öğrenim görmektesiniz?
Kaç Yaşındasınız?
Kısaca iletişimi nasıl tanımlarsınız?
Arkadaşlarınızla sahip olduğunuz iletişim hakkında kısaca bir bilgi verir misiniz?
Öğretmenlerinizle iletişiminiz hakkında ne söyleyebilirsiniz?
Öğretmen- öğrenci arasındaki iletişim kalitesi, sizce nedir?
Sizce, öğretmen- öğrenci arasındaki iletişim kalitesi nasıl olmalıdır?
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•

Sizce yaşadığınız eğitim ve öğretim sürecinde, öğrenci- öğretmen ilişkilerine
yönelik grupların iletişimse! yeterlilikleri etkili midir?

•

Sizce yaşadığınız eğitim ve öğretim sürecinde, öğrenci- öğretmen ilişkilerine
yönelik grupların iletişimse! yeterlilikleri nelerdir?

•

Sizce, öğrenci- öğretmen ilişkilerine yönelik grupların iletişimse! yeterlilikleri
nasıl olmalıdır?

•

Bireyin atılganlık düzeyleri ve denetim
etkisinde sizce iletişim rolü ve önemi nedir?

odaklarının

akademik

başarısına

Eklemek istediğiniz görüşler var mıdır?

Bu çalışmada kullanılan görüşme formu hazırlanırken görüşülen bireylerle daha
ve verimli bir iletişim kurmak amacıyla; soruların olabildiğince açık, kolay
abilecek ve belirgin bir biçimde hazırlanmasına, açıklama yapmayı ve ayrıntılı
ar vermeyi sağlayacak nitelikte olmasına, görüşülen birey üzerinde gereksiz bir
yükü oluşturmamak için çok boyutlu olmamasına özen gösterilmiştir. Aynca,
yin soruyu

anlamaması

durumunda

alternatif

soruların

ve kimi ipuçlarının

anmasına özen gösterilmiştir. Bu sorular hazırlanırken Patton (2002)'nun, önerdiği
er dikkate alınmıştır.

Geçerliği sağlamak ıçın toplanan veriler ayrıntılı olarak rapor edilmiş ve
ve anlaşılır bir biçimde

açıklanmıştır.

Görüşülen

ilerin düşüncelerine doğrudan alıntılar yoluyla sık sık yer verilmiş; araştırmanın
lan bunlardan yola çıkılarak açıklanmıştır. Böylece çalışmanın geçerlik çalışması
ştır. Güvenirlik için ise araştırmacının rolü, öğrencilerin araştırmanın konusu ve
doğrultusunda konuşmalarını sağlamak olmuştur. Dış güvenirliği sağlamak için
ada veri kaynağı olan bireyler açık bir biçimde tanımlanmıştır. Böylece, benzer
a yapan diğer araştırmacılar, ömeklem oluştururken bu tanımlamaları dikkate
· . Bu nedenle bu araştırma kapsamında görüşülen bireyler açık uçlu bir biçimde
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lanmıştır.

Veriler, başkaları

tarafından

incelenebilecek

biçimde

saklanmıştır

[Yıldırım ve Şimşek, 2005) .

.4 Verilerin Çözümü ve Yorumlaması

Araştırmada nicel verilerle ilgili amaç ve alt amaçlar, istatistik uzmanlarının
ôrüşleri doğrultusunda uygun istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edilmiş, daha
çizelgeler oluşturularak açıklanmış ve yorumlanmıştır. Bu araştırmada yüzdelik
ns bulma, bağımsız gruplar t-testi ve iki yönlü (ANOVA) ve çok değişkenli varyans
~i

(MANOVA) uygulanmış ve anlamlılık derecesi 0,05' olarak kabul edilmiştir.

Araştırmada toplanan nitel verilerin incelenmesinde ise "betimsel çözümleme"
ılmıştır. Bu yaklaşıma göre elde edilen veriler, önceden belirlenen izleklere göre
tür çözümlemede

amaç, elde edilen bulguları

enlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okura sunmaktır. Bu çalışmada veriler,
kullanılan

sorular dikkate alınarak sunulmuştur.

Görüşülen

bireylerin

çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer
ııu,ıımiştir.

üre ve Olanaklar

Bu çalışmaya Eylül 2006'te araştırma önerisinin hazırlanması ile başlanmıştır.
umaya

2006-2007 öğretim yılı birinci yılında başlayıp 15 Eylül 2010 tarihinde

rlaştırılmış şekliyle sonuçlandırılmıştır.

Araştırma süresince yapılan tüm maddi

karşılanmıştır. Bu süre içerisinde yapılan işler ve
eri aşağıda gösterilmiştir.

Literatür taraması: Araştırma boyunca
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•

Planlama: 04 hafta

•

Ölçme aracı geliştirme: 20 hafta

•

Ölçme araçlarının öndenemesi: 08 hafta

•

Verilerin toplanması: 05 hafta

•

Verilerin çözümlenmesi: 12 hafta

•

Raporlaştırma: 25 hafta

•

Düzeltme: 04 hafta
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BÖLÜMV
BULGULAR VE YORUM

Araştırmanın bu bölümünde Fen bilimleri bölümlerinde ve sosyal bilimler
ölümlerinde okuyan üniversite öğrenciler için hazırlanmış bilgi formu, denetim odağı
ölçeği atılganlık ölçeği ve Öğrencilerin İletişim Becerisini Anlamaya Yönelik Görüşme
nnu uygulamalarından

elde edilen verilerin sayısal, istatiksel ve nitel sonuçlan

iş ve sonuçlar yorumlanmıştır.

1 Fen Bilimleri Bölümlerinde Okuyan
- eylerine İlişkin Alt Problemler .

Üniversite

Öğrencilerinin

.1 Farklı cinsiyette olan üniversite son sınıf öğrencilerinin,
aralarında anlamlı bir farklılık var mıdır?

Atılganlık

atılganlık düzeylerine

Tablo 5.1 Bilgisayar Bölümü, Cinsiyet ve Atılganlık Düzeylerine İlişkin Çapraz
Tablo Sonuçları
CİNSİYET

+10-90
(Çekingen) %
26 ( 44.8)
19(31.1)
44 (37)
göre, Bilgisayar

----

+10 +90
(Atılgan)%
32 (55.2)
42 (68.9)
74 (63)

bölümünde

I

Toplam

58
61
119

okuyan kız öğrencilerden

26' sı

gen, 32'si atılgan, toplam 58 öğrenci kadın öğrenci var. Bilgisayar bölümünde
erkek öğrencilerden 19'u çekingen, 42'si atılgan, toplam 61 erkek

öğrenci
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Tablo 5.2 Atılganlık, Bilgisayar ve Türkçe Bölümüne İlişkin Değerler

Atılganlık
To lam
Atılganlık

N
119
281

Bölüm
Bilgisayar
Türkçe

Ortalama
14,7288
-12,0032

Std.
Ortalama
Hatası
3,74993
2,19195

Std.Sa ma
40,73463
36,48134

Tablo 5.2'e baktığımızda, Atılganlık envanterini cevaplayan toplam 400 öğrenci
119'u Bilgisayar

bölümünde,

281 'si de Türkçe

Tablo 5.3 Atılganlık ve Cinsiyete İlişkin Değerler

Atılganlık

N
58
61

Cinsiyet
Kadın
Erkek

Ortalama
-7,9426
,4837

Std.Sapma
41,24657
37,42752

Std.
Ortalama
Hatası
2,83953
2,75919

Tablo 5 .3 'e baktığımızda, Atılganlık envanterini cevaplayan toplam 119 öğrenci
-

u görüyoruz. Bunlardan 58'i kadın, 61 'ide erkek öğrencilerden oluşmaktadır.
Tablo 5.4 Atılganlık, Cinsiyete ve Bölüme İlişkin T-Testi Değerleri

N
Cinsiyet
Atılganlık
Bilgisayar
Tablo

5.4'e

119
119
119

baktığımızda,

Ortalama
1.50
14.7288
1.70
Bilgisayar

Std.
Sapma
.499
39.68779
.458
bölümünde

Std.
Ortalama
Hatası
.025
3.7499
.023
okuyan

ilerin toplamı 119'dur. Atılganlık envanterini cevaplayan 119 kişi.

kız ve

erkek
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Tablo 5.5 Atılganlık,

Cinsiyete

ve Bölüme

ilişkin T-Testi

Sonuçları

Test Değeri= O

t
Cinsiyet
Atılganlık
Bileisavar

58.671
-2.012
74.389

Df
119
119
119

Sig.
(2-tailed)

Güven Aralığı
Farkı %95

Ortalama
Farkı
1.465
14.7288
1.703

.OOO
.045
.OOO

Düşük
1.42
7.3053
1.66

Yüksek
1.51
22.1553
1.75

Tablo 5.5'e bakıldığı zaman, Atılganlık envanterinin toplam puanına göre sig.(2ed) değeri (0.045), Bölüm'e göre sig.(2-tailed) değeri (O.OOO), Cinsiyet'e göreyse
~ )-tailed) değeri (O.OOO) çıkmıştır. Bu üç değişkenin sig.(2-tailed) değeri, alfa değeri
S'ten küçük olduğundan dolayı aralarında anlamlı bir fark vardır.

Farklı yaş grubunda olan üniversite öğrencilerinin,
göre aralarında anlamlı bir farklılık var mıdır?

atılganlık

düzeylerine

ablo 5.6 Bilgisayar Bölümü, Yaş ve Atılganlık Düzeylerine İlişkin Çapraz Tablo
uçları
19-20
O/o
23
en ı (41.8)
23
(35.9)
46

21-22
O/o
13
(23.6)
19
(29.7)
32

23-24
O/o
10
(18.2)
15
(23.4)
25

25-26
O/o
6
(10.9)
5
(7.8)
11

27-28
O/o
2
(3.6)
2
(3 .1)
3

29-30 I
O/o

33
O/o

1
{1.8}

Toplam
55
64

1

119

Tablo 5 .6 'ya baktığımızda 19-20 yaş arası 23 öğrenci çekingen, 21-22 yaş arası
ôğrenci çekingen, 23-24 yaş arası 10 öğrenci çekingen, 25-26 yaş arası 6 öğrenci
gen, 27-28 yaş arası 2 öğrenci çekingen, 29-30 yaş arası 1 öğrenci çekingen toplam
öğrenci çekingen durumundadır. 19-20 yaş arası 23 öğrenci atılgan, 21-22 yaş arası
ôğrenci atılgan, 23-24 yaş arası 15 öğrenci atılgan, 25-26 yaş arası 5 öğrenci atılgan,
--o

yaş arası 2 öğrenci atılgan , toplam 64 öğrenci atılgan durumundadır.
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Tablo 5. 7 Yaş, Bölüm ve Atılganlık Düzeylerine İlişkin T-Testi Değerleri

N
119
119
119

Yaş
Bilgisayar
Atılzanlık

Ortalama
2,67
1,70
14.7288

Std.Sapma
1,066
.458
39,68779

Std.
Ortalama
Hatası
.053
.023
1,99691

Tablo 5.7'ye baktığımızda, bu anketi bilgisayar bölümünde okuyan, farklı yaş
Iarından, toplam 119 öğrencinin yanıtladığını görüyoruz.

Tablo 5.8 Yaş, Bölüm ve Atılganlık Düzeylerine İlişkin T-Testi Sonuçları

T
Yaş
Bilgisayar
anlık

50,016
74,389
-2,012

Test Deü eri= O
Sig.
(2-tailed)
Farkı

I Df

119
119
119

,OOO
,OOO
,045

2,665
1,703
14.7288

Güven Aralığı
Farkı %95
Düşük
2,56
1,66
7.3053

Yüksek
2,77
1,75
22.1553

Tablo 5.8'e bakıldığı zaman, Atılganlık envanterinin toplam puanına göre sig. (2l değeri (0.045), Bölüm'e göre baktığımızda sig.(2-tailed) değeri (O.OOO), yaş'a

de sig.(2-tailed) değeri (O.OOO). Bu üç değişkenin sig.(2-tailed) değeri, alfa değeri
en küçük olduğundan dolayı aralarında anlamlı bir fark vardır.

154

Bu bölüme kendi isteğiyle girenlerin ve girmeyenlerin, atılganlık düzeyleri
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
Tablo 5.9 Bilgisayar Bölümü, Etki ve Atılganlık Düzeylerine İlişkin Çapraz Tablo
Sonuçları
ETKİ

I

Kendim

+10 -90
Çekingen %
29 (53.7)
13 (39.4)
2 (25)
2 (22.2)
2 (50)
4 (57.1)
50

+10+90
Atılgan%
25 (46.3)
20 (60.6)
6 (75)
7 (77.8)
2 (50)
3 (42.9)
61

I

Toplam
54

33
8
9
4
7
115

Tablo 5.9'e baktığımızda, Kendim diyen 29 öğrenci çekingen, Ailem diyen 13
i çekingen, Öğretmenim diyen 2 öğrenci çekingen, Arkadaşlarım diyen 2 öğrenci
gen, Rehberöğretmenim diyen 2 öğrenci çekingen, Diğer diyen 4 öğrenci çekingen
50 öğrenci çekingen durumundadır. Kendim diyen 25 öğrenci atılgan, Ailem
20 öğrenci atılgan, Öğretmenim diyen 6 öğrenci atılgan, Arkadaşlarım 7 öğrenci
Rehberöğretmenim

diyen

2 öğrenci atılgan , toplam 61 öğrenci atılgan

blo 5.10 Bilgisayar, Etki ve Atılganlık Düzeylerine İlişkin T-Testi Değerleri

Bilgisayar
Atılganlık
Etki

N
119
115
115

Ortalama
1,70
14.7288
2,06

Std.Sapma
.458
40,7346
1,710

Std.
Ortalama
Hatası
.023
3,7499
.085

Tablo 5.lO'a baktığımızda, bu anketi bilgisayar bölümünde okuyan, değişik etki
dan, toplam 1 15 öğrencinin yanıtladığını görüyoruz.
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Tablo 5.11 Bilgisayar, Etki ve Atılganlık Düzeylerine İlişkin T-Testi Sonuçları

t
Bilgisayar
Atılganlık
Etki

-12.999
-3.013
.741

Df
119
115
115

Test Değeri = O
Sig.
Ortalama
(2-tailed)
Farkı
.OOO
.003
.459

-.298
14.7288
.063

Güven Aralığı
Farkı %95
Düşük
-.34
7.3053
-.10

Yüksek
-.25
22.1553
.23

Tablo 5.11 'e bakıldığı zaman, Atılganlık envanterinin toplam puanına göre
2-tailed) değeri (0.003), Bölüm'e göre baktığımızda sig.(2-tailed) değeri (O.OOO),
değeri 0.05'ten küçük olduğundan dolayı aralarında anlamlı bir fark vardır. Etki'ye
de sig.(2-tailed) değeri (0.459), alfa değeri 0.05'ten büyük olduğundan dolayı
da anlamlı bir fark yoktur.
Fen Bilimleri Bölümlerinde
arına İlişkin Alt Problemler.

Okuyan

Üniversite son sınıf öğrencilerinin,
lı bir farklılık var mıdır?

Üniversite

Öğrencilerinin

Denetim

cinsiyet ve denetim odakları arasında

blo 5.12 Bilgisayar Bölümü, Cinsiyet ve Denetim Odaklarına İlişkin Çapraz
Tablo Sonuçları
İç Denetim
(0-3) %
2 (3.3)
1 (1.7)
3

Standart
{4-11) %
30 (50)
28 (47.5)
58

Dış Denetim
(12-23) %
26 (44.8)
32 (52.4)
58

I

Toplam
58
61
119

Tablo 5.12'ye göre, Bilgisayar bölümünde okuyan toplam 58 kadın öğrencinin
denetim odaklı, 30'u Standart, 26'ı de dış denetim odaklı çıkmıştır. Bilgisayar
ünde okuyan toplam 61 erkek öğrencininse, 1 'i iç denetim odaklı, 28'i Standart,
dış denetim odaklıdır.

156

Tablo 5.13 Bilgisayar, Cinsiyet ve Denetim Odaklarına İlişkin T-Testi Değerleri

N
119
119
119

Bilgisayar
Cinsiyet
Denetim

Ortalama
1,65
1,37
10,4453

Std.Sapma
.358
.399
3,71809

Std.
Ortalama
Hatası
.021
.024
.18755

Tablo 5.13'e baktığımızda, bu anketi, Bilgisayar bölümünde okuyan, farklı
iyette, toplam 119 öğrencinin yanıtladığını görüyoruz.
lo 5.14 Bilgisayar, Cinsiyet ve Denetim Odaklarına İlişkin T-Testi Sonuçları

t
Bilgisayar

Cinsiyet
Denetim

74,389
58,671
55,693

Tablo 5.14'e

I
I

Df

I

Test Değeri= O
Ortalama
Sig.
(2-tailed)
Farkı

I

119
119
119

,OOO
,OOO
,OOO

1,603
1,465
10,44529

Güven Aralığı
Farkı %95
Düşük
1,56
1,42
10,0766

Yüksek
1,65
1,51
10,8140

baktığımız zaman, Denetim odağı envanterinin toplam puanına

Bilgisayar bölümünde okuyan kız ve erkek öğrenciler arasında sig.(2-tailed)
eri (O.OOO), alfa değeri 0.05'ten küçük olduğu için aralarında anlamlı bir fark
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5.2.2 Farklı yaş grubunda olan Üniversite son sınıf öğrencilerinin
odaklarının düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık varmıdır?

denetim

Tablo 5.15 Bilgisayar, Yaş ve Denetim Odaklarına İlişkin Çapraz Tablo Sonuçları
YAŞ
I

19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31 ve üstü
Toplam

İç Denetim
(0-3) %
2 (4.3)

Tablo 5.15'te

-

Standart
(4-11) %
20(43.5)
19 (61.3)
12 (48)
5 (45.5)

-

-

-

1 (100)
-

-

3

57

56

1 (4)

görüldüğü

Dış Denetim
(12-23) %
24 (52.2)
12 (38.7)
12 (48)
6 (54.5)
2 (100)

Toplam
46
31
25
11
2
1

-

gibi, Bilgisayar bölümünde

116
okuyan öğrencilerin

denetim odaklı envanteri cevaplayanların farklı yaş gruplarına göre dağılımı şöyledir:
19-20 yaş arası 2 kişi iç denetim odaklı, 20 kişi Standart, 24 kişi dış denetim
odaklı.Toplam 46 kişi. 21-22 yaş arası O kişi iç denetim, 19 kişi Standart, 12 kişi dış
denetim odaklı. Toplam 31 kişi. 23-24 yaş arası 1 kişi iç denetim odaklı, 12 kişi
Standart, 12 kişi dış denetim odaklı. Toplam 25 kişi. 25-26 yaş arası O kişi iç denetim,5
işi Standart, 6 kişi dış denetim odaklı. Toplam 11 kişi. 27-28 yaş arası iç denetim ve
Standart sınıfında O kişi, 2 kişi dış denetim odaklı. Toplam 2 kişi. 29-30 yaş arası 1 kişi
Standart, iç ve dış denetim odaklı O kişi. Toplam 1 kişi. 31 yaş ve üstü O kişi. Genel' e
akıldığı zaman iç denetim odaklı toplam 3 kişi, Standart
denetim odaklı olan da toplam 56 kişi var. 3 kişi kayıp.

olan toplam 57 kişi, dış

158

Tablo 5.16 Bilgisayar, Yaş ve Denetim Odaklarına İlişkin T-Testi Değerleri

N
119
116
119

Bilgisayar

Denetim
Yaş

Ortalama
1,70
10,4453
2,74

Tablo 5.16'ya baktığımızda,
ünde okuyan, farklı yaş

Std.Sapma
,358
3,71809
1,854

Std.
Ortalama
Hatası
.021
.18755
.093

denetim odağına ilişkin bu

anketi Bilgisayar

guruplarından, toplam 116 öğrencinin yanıtladığını

yoruz.
lo 5.17 Bilgisayar, Yaş ve Denetim Odaklarına İlişkin T-Testi Sonuçları
Test Değeri= O
t
Bilgisayar

Denetim
Yaş

74,389
55,693
29,563

Df
119
116
119

Sig.
(2-tailed)
,OOO
,OOO
,OOO

Ortalama
Farkı
1,603
10,44529
2,740

Güven Aralığı
Farkı %95
Düşük
1,56
10,0766
2,56

Yüksek
1,65
10,8140
2,92

Tablo 5.17'ye baktığımız zaman, Denetim odağı envanterinin toplam puanına
Bilgisayar bölümünde okuyan öğrencilerin farklı yaş gruplarına göre sig.(2-tailed)
- Ieri (O.OOO), alfa değeri 0.05'ten küçük olduğu için aralarında anlamlı bir fark
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5.2.3 Bu bölüme kendi isteğiyle girenlerin

ve girmeyenlerin

denetim

odakları

arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
Tablo 5.18 Bilgisayar Bölümü, Etki ve Denetim Odaklarına İlişkin Çapraz Tablo
Sonuçları
ETKİ

I

(12-23)
Dış Denetim

(4-11)
Standart%

(0-3)
İç Denetim

I
I

30 (56.6)
16 (47.1)
5 (62.5)
2 (22.2)
1 (25)
3 (42.9)

2 (3.8)
1 (2.9)

3

Toplam

O/o

O/o

Kendim
Ailem

I

I

57

I

21 (39.6)
17 (50)
3 (37.5)
7 (77.8)
3 (75)
4(57.1)
1 (100)
56

53
34
8
9

4
7
1
116

Tablo 5 .18' de görüldüğü gibi Bilgisayar bölümünde okuyan öğrencilerin denetim
ı envanteri cevaplayanların etki gruplarına göre dağılımı; Kendim 2 kişi iç denetim
ı, 30 kişi Standart, 21 kişi dış denetim odaklı.Toplam 53 kişi. ailem 1 kişi iç
etim, 16 kişi Standart, 17 kişi dış denetim odaklı. Toplam 34 kişi. öğretmenim O kişi
denetim odaklı, 5 kişi Standart, 3 kişi dış denetim odaklı. Toplam 8 kişi.arkadaşlarım
kişi iç denetim,2

kişi Standart, 7 kişi dış denetim

odaklı. Toplam 9 kişi.

beröğretmenim O kişi iç denetim , 1 kişi Standart , 3 kişi dış denetim odaklı. Toplam
· i. Diğer O kişi iç denetim,3 kişi Standart, 4 kişi de dış denetim odaklı. Toplam 7
·. 1-2 diyenler sadece 1 kişi dış denetim odaklı. Genel'e bakıldığı zaman iç denetim
ı toplam 3 kişi, Standart olan toplam 57 kişi, dış denetim odaklı olan da toplam 56
ivar.Toplam 116 kişi. 3 kişi kayıp.

160

Tablo 5.19 Bilgisayar Bölümü, Etki ve Denetim Odaklarına İlişkin T-Testi
Değerleri

N
119
116
116

Bilgisayar
Etki
Denetim

Ortalama
1,69
2,04
10,4453

Std.Sapma
,358
1,710
3,71809

Std.
Orta lam
a Hatası
.021
.083
.18755

Tablo 5.19'da baktığımızda, bu anketi Bilgisayar bölümünde okuyan, değişik
- guruplarından, toplam 116 öğrencinin yanıtladığını görüyoruz.
lo 5.20 Bilgisayar, Etki ve Denetim Odaklarına İlişkin T-Testi Sonuçları
Test Değeri= O
I Df

T
ayar I 74,389
24,138
55,693

119
116
116

I Sig. (2-tailed)

.OOO
.OOO
.OOO

Ortalama
Farkı
1,603
2,063
10,44529

Güven Aralığı
Farkı %95
Düşük
1,56
1,90
10,0766

Yüksek
1,65
2,21
10,8140

Tablo 5.20'ye baktığımız zaman, Denetim odağı envanterinin toplam puanına
Bilgisayar bölümünde okuyan öğrencilerin etki gruplarına göre sig.(2-tailed)
alfa değeri 0.05'ten küçük olduğu için aralarında anlamlı bir fark
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5.3 Fen Bilimleri Bölümlerinde
Okuyan Üniversite Öğrencilerinin,Atılganlık
Düzeyleri ve Denetim Odaklarının, Akademik Başarı ile İlişkisine Ait Alt
Problemler?
.1 Üniversite son sınıf öğrencilerinin, atılganlık düzeyleri ile akademik başarı
ında ilişki varmıdır?

Tablo 5.21 Bilgisayar Bölümü, Akademik Başarı ve Atılganlık Düzeylerine İlişkin
Çapraz Tablo Sonuçları
GPA
,.00-3.50 Y.Şeref
3.50-3.00 Şeref
3.00-2:so
Ç.Başarılı
""n -2.00 Başarılı
2.00 ve altı

I

1
I

Toplam

+10-90
Çekingen %
7 (58.3)
2 (20)
10 (45.5)

+10+90
Atılgan %
5 (41.7)
8 (80)
12 (55.5)

24 (47)
9 (39.1)

27 (53)
14 (60.9)

51
23

52

66

118

I

12
10
22

Tablo 5.21 'de, üniversite son sınıf öğrencilerinin, atılganlık envanterine göre
mik başarısı 4.00-3.50 Yüksek şeref 7 kişi çekingen,5 kişi atılgan,toplam 12 kişi.
emik başarısı 3 .50-3 .00 Şeref 2 kişi çekingen, 8 kişi atılgan, toplam 1 O kişi.
emik başarısı 3.00-2.50 çok başarılı 10 kişi çekingen, 12 kişi atılgan, toplam 22
Akademik başarısı 2.50-2.00 başarılı 24 kişi çekingen, 27 kişi atılgan, toplam 51
Akademik başarısı 2.00 ve altında olan başarısız 9 kişi çekingen, 14 kişi atılgan,
23 kişi. Genelde 52 kişi çekingen, 66 kişi atılgan çıkmıştır. 1 kişi kayıp.
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Tablo 5.22 Bilgisayar Bölümü, Akademik Başarı ve Atılganlık Düzeylerine İlişkin
Korelasyon Değerleri
Ga

N

Geçerli
Kayıp

Std.Sapma
Top_lam

118
1
1.20841
1112.00

Tablo 5.22'de, üniversite son sınıf öğrencilerinden,

gpa'ye cevap verenlerin

oplam sayısı 118. Std.sapma 1.20841. Toplam 1112.00.

Tablo 5.23 Bilgisayar Bölümü, Akademik Başarı ve Atılganlık Düzeylerine İlişkin
Korelasyon Sonuçları
Kontrol
Değişkeni
Bilgisayar

Atılganlık

Gpa

Korelasyon
Significance
(2-tailed)
N
Korelasyon
Significance
(2-tailed)
N

Atılganlık
1.000

Gpa
.062
.088

118
.062

118
1.000

.088
118

119

Tablo 5.23 'deki değerlere göre Bilgisayar bölümünde okuyan üniversite son sınıf
öğrencilerinin atılganlık düzeyleri (r= 1.00) ile akademik başarılan (r=0.062) arasında
ok düşük düzeyde, pozitif bir ilişki olduğu bulunmuştur.
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Üniversite
son sınıf öğrencilerinin,
uıda ilişki varmıdır?

denetim

odakları

ile akademik

başarı

Tablo 5.24 Bilgisayar Bölümü, Akademik Başarı ve Denetim Odaklarına İlişkin
Çapraz Tablo Sonuçları
GP A

İç denetim
(0-3) %

Standart
(4-11) %
6 (50)

Dış denetim
(12-23) %
6 (50)

Toplam

3 (30)

7 (70)

10

2 (9.5)

11 (52.4)

8(38.1)

21

1 (1.9)

27(51.9)

24 (46.2)

52

10 (47.6)

11 (52.4)

21

57

56

116

3

12

Tablo 5.24'de, üniversite son sınıf öğrencilerinin, denetim envanterine göre

llmeınik başarısı 4.00-3 .50 Yüksek şeref 6 kişi Standart, 6 kişi dış denetim odaklı ,
12 kişi. Akademik başarısı 3.50-3.00 Şeref 3 kişi Standart, 7 kişi dış denetim
toplam 1 O kişi. Akademik başarısı 3 .00-2.50 çok başarılı 2 kişi iç denetim odaklı,
· Standart, 8 kişi de dış denetim odaklı, toplam 21 kişi. Akademik başarısı 2.50anlı 1 kişi iç denetim odaklı, 27 kişi Standart, 24 kişi de dış denetim odaklı
~r.Toplam

52 kişi. Akademik başarısı 2.00 ve altında olan başarısız 1 O kişi

11 kişi de dış denetim odaklı , toplam 21 kişi. Genelde 3 kişi iç denetim odaklı,
· Standart, 56 kişi de dış denetim odaklı görülüyor. 3 kişi kayıp.
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blo 5.25 Bilgisayar Bölümü, Akademik Başarı ve Denetim Odaklarına İlişkin
Korelasyon Değerleri

Gpa

N

Geçerli
Kayıp
Std.Sapma
Toplam -

116
3
1.20841
1112.00

Tablo 5.25'de, üniversite son sınıf öğrencilerinin, gpa'ye cevap veren toplam
400. Std.sapma 1.20841. Toplam 1112.00.

blo 5.26 Bilgisayar Bölümü, Akademik Başarı ve Denetim Odaklarına İlişkin
Korelasyon Sonuçları
Kontrol
Değişkeni
Bilgisayar

Gpa

Denetim

Korelasyon
Significance
(2-tailed)
N
Korelasyon
Significance
(2-tailed)
N

Gna
1.000

Denetim
.057
.261

119
.057

116
1.000

.261
116

116

5.26'daki değerlere göre, Bilgisayar bölümünde okuyan üniversite son sınıf
ilerinin akademik başarıları (ı= 1.00) ile denetim odağı
düzeyde, pozitif bir ilişki olduğu bulunmuştur.

(ı=0.057) arasında çok
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.3 Üniversite son sınıf öğrencilerinin

akademik başarısı, atılganlık ve denetim
ğı düzeyleri etkisine bağlı olarak anlamlı bir farklılık göstermektemidir?
blo 5.27 Bilgisayar Bölümü, Akademik Başarı ve Atılganlık Envanterine İlişkin
Çapraz Tablo Sonuçları
GPA

3.50 Y.şeref
~"-3.00 Şeref
2.50 Ç.başarılı
""'" 2.00 Başarılı
2.00 ve altı

I

r

+10-90
Çekingen %
7 (58.3)
2 (20)
10(45.5)
24 (47)
9 (39.1)

+10+90
Atılgan %
5 (41.7)
8 (80)
12 (54.5)
27 (53)
14 (60.9)

52

66

I

Toplam
12
10
22
51
23

I

118

Tablo, 5.27'de, üniversite son sınıf öğrencilerinin, atılganlık envanterine göre
~
~k

başarısı 4.00-3.50 Yüksek şeref 7 kişi çekingen,5 kişi atılgan,toplam 12 kişi.
başarısı 3.50-3.00 Şeref 2 kişi çekingen, 8 kişi atılgan, toplam 10 kişi.

11:ıdemik başarısı 3.00-2.50 çok başarılı 10 kişi çekingen, 12 kişi atılgan, toplam 22
Akademik başarısı 2.50-2.00 başarılı 24 kişi çekingen, 27 kişi atılgan, toplam 51
Akademik başarısı 2.00 ve altında olan başarısız 9 kişi çekingen, 14 kişi atılgan,
23 kişi. Genelde 52 kişi çekingen, 66 kişi atılgan çıkmıştır.
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Tablo 5.28 Bilgisayar Bölümü, Akademik Başarı ve Denetim Odaklarına İlişkin
Çapraz Tablo Sonuçları

4.00-3.50
Y.Şeref
3.50-3.00
Şeref
3.00-2.50
Ç.Başarılı
2.50-2.00
Başarılı
__oo ve altı
Başarısız
Toplam

Dış denetim
(12-23) %
6 (50)

Toplam

I

I

-

Standart
(4-11 %
6 (50)

I

-

3 (30)

I

7 (70)

10

I

2 (9.5)

11 (52.4)

I

8 (38.1)

21

ı

1 (1.9)

I

27 (51.9)

I

24 (46.2)

I

-

I

10 (47.6)

11 (52.4)

21

I

3

57

56

116

İç denetim
0-3) %

GPA

12

I

52

l

Tablo 5.28'de, üniversite son sınıf öğrencilerinin, denetim envanterine göre
emik başarısı 4.00-3.50 Yüksek şeref 6 kişi Standart, 6 kişi dış denetim odaklı ,
~

12 kişi. Akademik başarısı 3.50-3.00 Şeref 3 kişi Standart, 7 kişi dış denetim
, toplam 10 kişi. Akademik başarısı 3.00-2.50 çok başarılı 2 kişi iç denetim odaklı,
· i Standart, 8 kişi de dış denetim odaklı, toplam 21 kişi. Akademik başarısı 2.50başarılı 1 kişi iç denetim odaklı, 27 kişi Standart, 24 kişi de dış denetim odaklı
tır.Toplam 52 kişi. Akademik başarısı 2.00 ve altında olan başarısız 10 kişi

~ıııı

L,

11 kişi de dış denetim odaklı , toplam 21 kişi. Genelde 3 kişi iç denetim odaklı,

· i Standart, 56 kişi de dış denetim odaklı görülüyor. 3 kişi kayıp.
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Tablo 5.29 Bilgisayar Bölümü, Akademik Başarı , Atılganlık ve Denetim
Odaklarına İlişkin Anova Sonuçları
Karaler
Toplamı

Denetim

Gruplararası

Gruplariçi
Toplam
Gruplararası

Gruplariçi
/

Toplam

I

I

31.222

4

7.805

1053.839

111

9.494

I

1085.060

I

Karaler
Ortalaması

Sd

194139.32
2

1380.5441
11:

I

.822

.514

.8271

.511

115

5522.1761
188617.14
7

p

F

I

1669.178

117

Tablo 5.29'a baktığımızda, Bilgisayar bölümü üniversite son sınıf öğrencilerinin
'başanlarına

göre

denetim

odağı

(F=.822,

p=.514),atılganlık

etkisine bağlı olarak 0.05 alfa değerine göre anlamlı bir
~111111..

yaratmamıştır.

Sosyal Bilimleri Bölümlerinde Okuyan
Düzeylerine ilişkin Alt Problemler

Üniversite

Öğrencilerinin

1 Farklı cinsiyette olan üniversite son sınıf öğrencilerinin,
aralarında anlamlı bir farklılık varmıdır?

Atılganlık

atılganlık düzeylerine

Tablo 5.30 Türkçe Bölümü, Cinsiyet ve Atılganlık Envanterine İlişkin Çapraz
Tablo Sonuçları
Cinsiyet

(+10-90)
Çekingen%
115 (75.2)
88 (68.8)
203

(+10+90)
Atılzan %
38 (24.8)
40 (31.2)
78

I

Toplam
153
128
281

Tablo 5.30'a baktığımız zaman, Türkçe bölümünde okuyan 115 kadın çekingen,

•.-uıı atılgan durumundadır.

88 erkek çekingen, 36 erkek ise atılgan çıkmıştır.
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Tablo 5.31 Bölüm Frekans Tablosu

Geçerli

Frekans
119
281
400

Bilgisayar
Türkçe
Toplam

Yüzdelik
29,8
70,2
100,0

Geçerli
Yüzdelik
29,8
70,2
100,0

Toplam
Yüzdelik
29,8
100,0

Tablo 5.31 'de, Bilgisayar bölümünde okuyan 119 kişi, Türkçe bölümünde
yan 281 kişi, toplam 400 öğrenci vardır.
/

Tablo 5.35 Cinsiyet Frekans Tablosu

Geçerli

Kadın
Erkek
Toplam

Frekans
211
189
400

Yüzdelik
52,8
47,2
100,0

Geçerli
Yüzdelik
52,8
47,2
100,0

Toplam
Yüzdelik
52,8
100,0

Tablo 5.32'de baktığımızda, bu anketi cevaplayanların 21l'ü kadın, 189'u da
öğrencilerden oluşmaktadır. Toplam 400 kişi.

blo 5.33 Türkçe Bölümü, Cinsiyet ve Atılganlık Envanterine İlişkin T-Testi
Değerleri

Cinsiyet
Atılganlık
Bölüm

N
281
281
281

Ortalama
1,47
-4,0175
1,70

Std.Sapma
.499
39,68779
.458

Tablo 5.33'e göre, farklı cinsiyette olan

ız

uı K

Std.
Ortalama
Hatası
.025
1,99691
.023

üniversite son sınıf öğrencilerinin,

düzeylerine göre bu anketi 281 kişi cevaplamıştır.
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Tablo 5.34 Türkçe Bölümü, Cinsiyet ve Atılganlık Envanterine İlişkin T-Testi
Sonuçları
Test Değeri= O
I

t
58,671
-2,012
74,389

Df
281
281
281

Sig.
(2-tailed)
,OOO
,045
,OOO

Güven Aralığı
Farkı %95

Ortalama
Farkı
1,465
-4,01747
1,703

Düşük
1,42
-7,9434
1,66

Yüksek
1,51
-.0915
1,75

/

Tablo 5.34'e bakıldığı zaman, Atılganlık envanterinin toplam puanına göre
... _-tailed) değeri (0.045), Bölüm' e göre baktığımızda sig.(2-tailed) değeri (O.OOO),
iyet' e göre de sig.(2-tailed) değeri (O.OOO). Bu üç değişkenin sig.(2-tailed) değeri,
I

değeri 0:05'ten küçük olduğundan dolayı aralarında anlamlı bir fark vardır.

Farklı yaş grubunda olan üniversite öğrencilerinin, atılganlık düzeylerine
aralarında anlamlı bir farklılık var mıdır?
Tablo 5.35 Türkçe Bölümü, Yaş ve Atılganlık Envanterine İlişkin Çapraz Tablo
Sonuçları
Yaş

I
-

19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30

+10-90
Çekingen %
6 (66.7)
62 (68.9)
89(76.1)
33 (71.7)
9(81.8)
2 (66.7)
1 (100)
202

+10+90
Atılaan %
3 (33.3)
28(31.1)
28 (23.9)
13 (28.3)
2 (18.2)
1 (33.3)
-

75

I

Toplam
9
90
117
46
11
3
1
277

Tablo 5.35'e baktığımızda, 19-20 yaş arası 6 öğrenci çekingen, 21-22 yaş arası

öğrenci çekingen, 23-24 yaş arası 89 öğrenci çekingen, 25-26 yaş arası 33 öğrenci
· gen, 27-28 yaş arası 9 öğrenci çekingen, 29-30 yaş arası 2 öğrenci çekingen, 30 ve
- 1 öğrenci çekingen toplam 202 öğrenci çekingen durumundadır. 19-20 yaş arası 3
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ğrenci atılgan, 21-22 yaş arası 28 öğrenci atılgan, 23-24 yaş arası 28 öğrenci atılgan,
-:-26 yaş arası 13 öğrenci atılgan, 27-28 yaş arası 2 öğrenci atılgan, 29-30 yaş arası 1
~ci

atılgan toplam 75 öğrenci atılgan durumundadır. 4 kişi kayıp.
blo 5.36 Türkçe Bölümü, Yaş ve Atılganlık Envanterine İlişkin T-Testi Değerleri

N
Atılganlık
Türkçe
Yaş

277
281
277

Ortalama
-4,0175
1,70
2,67

Std.Sapma
39,68779
.458
1,066

Std.
Ortalama
Hatası
1,99691
.023
.053

Tablo 5.36'a göre farklı yaş grubunda olan üniversite son sınıf öğrencilerinin,
ganlık düzeylerine göre bu anketi 277 kişi cevaplamıştır.4 kişi cevaplamamıştır.

lo 5.37 Türkçe Bölümü, Yaş ve Atılganlık Envanterine İlişkin T-Testi Sonuçları
Test Değeri= O
I

Atılganlık
Türkçe
Yaş_

t
-2,012
74,389
50,016

Df
277
281
277

Sig.
(2-tailed)
,045
,OOO
,OOO

Ortalama
Farkı
-4,01747
1,703
2,665

Güven Aralığı
Farkı %95
Düşük
-7,9434
1,66
2,56

Yüksek
-,0915
1,75
2,77

Tablo 5.37'e bakıldığı zaman, Türkçe bölümünde okuyan üniversite son sınıf
ilerinin Atılganlık envanterinin toplam puanına göre sig.(2-tailed) değeri (0.045),
- 'e göre baktığımızda sig.(2-tailed) değeri (O.OOO), yaş' a göre

de sig.(2-tailed)

· (O.OOO). Bu üç değişkenin sig.(2-tailed) değeri, alfa değeri 0.05'ten küçük
ğundan dolayı aralarında anlamlı bir fark vardır.
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-.4.3 Bu mesleğe kendi isteğiyle girenlerin ve girmeyenlerin atılganlık düzeyleri
rasında anlamlı bir fark varmıdır?
Tablo 5.38 Türkçe Bölümü, Etki ve Atılganlık Envanterine İlişkin Çapraz Tablo
Sonuçları
ETKİ

+10-90

+10+90
Atılgan%
37 (25.3)
28 (43.7)
2 (14.3)

1-6

Çekingen %
109 (74.7)
36 (56.3)
12 (85.7)
2 (100)
1 (50)
4 (67 .7)
12 (92.3)
3 (75)
l (100)
1 (100)

Toolam

181

Kendim
Ailem

1-3
1-5

I
I
I

I

Toplam

1 (50)
2 (33.3)
1 (7.7)
1 (25)

72

146
64
14
2
2
6

13
4
1

1
253

Tablo 5.38'de görüldüğü gibi, Türkçe bölümünde okuyan öğrencilerin atılganlık
envanteri cevaplayanların etki gruplarına göre dağılımı; Kendim 109 kişi çekingen, 3 7
· i atılgan, toplam 146 kişi. Ailem 36 kişi çekingen, 28 kişi atılgan. Toplam 64 kişi.
Öğretmenim 12 kişi çekingen , 2 kişi atılgan. Toplam 14 kişi.Arkadaşlarım

2 kişi

kingen. Toplam 2 kişi. Rehberöğretmenim 1 kişi çekingen, 1 kişi atılgan. Toplam 2
· i. Diğer 4 kişi iç çekingen, 2 kişi atılgan. Toplam 6 kişi. 1-2 diyenler

12 kişi dış

kingen. 1 kişi atılgan. Toplam 13 kişi.
-3 diyenler 3 kişi çekingen, 1 kişi atılgan. Toplam 4 kişi. 1-5 diyenler 1 kişi çekingen,
:oplam 1 kişi. 1-6 diyenler 1 kişi çekingen, toplam 1 kişi. Genel'e bakıldığı zaman
ekingen çıkanlar toplam 181 kişi, atılgan çıkanlar toplam 72 kişi. Toplam 253 kişi. 28
· i kayıp.
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Tablo 5.39 Türkçe Bölümü, Etki ve Atılganlık Envanterine İlişkin
T-Testi Değerleri

N
Türkçe
Atılganlık
Etki

281
253
253

Ortalama
1,70
-4,0175
2,06

Std.Sapma
.458
39,68779
1,710

Std.
Ortalama
Hatası
.023
1,99691
.085

Tablo 5.39'a baktığımızda, değişik etki gruplarına göre üniversite son sınıf
cilerinin, atılganlık düzeylerine göre bu anketi 253 kişi cevaplamıştır. 28 kişi

Tablo 5.40 Türkçe Bölümü, Etki ve Atılganlık Envanterine İlişkin T-Testi
Sonuçları
Test Değeri= O

t

74,389
-2,012
24,138

df
281
253
253

Sig.
(2-tailed)
,OOO
,045
,OOO

Güven Aralığı
Farkı %95
Ortalama Farkı
1,703
-4,01747
2,063

Düşük
1,66
-7,9434
1,90

Yüksek
1,75
-.0915
2,23

Tablo 5.40'a bakıldığı zaman, Türkçe bölümünde okuyan üniversite son sınıf
ilerinin Atılganlık envanterinin toplam puanına göre sig.(2-tailed) değeri (0.045),
'e göre baktığımızda sig.(2-tailed) değeri (O.OOO), etki'ye göre de sig.(2-tailed)
· (O.OOO). Bu üç değişkenin sig.(2-tailed) değeri, alfa değeri 0.05 'ten küçük
-

dan dolayı aralarında anlamlı bir fark vardır.
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5.5 Sosyal Bilimleri

Bölümlerinde

Okuyan

Üniversite

Öğrencilerinin

Denetim

Odaklarına İlşkin Alt Problemler
5.5.1

Üniversite son sınıf öğrencilerinin
bir farklılık göstermekte midir?

denetim odakları cinsiyete göre anlamlı

Tablo 5.41 Türkçe Bölümü, Cinsiyet ve Denetim Odaklarına İlişkin Çapraz Tablo
Sonuçları
Cinsiyet
Kadın •
Erkek
Toplam

I

İç denetim
0-3) %
9 (5.9)
8 (6.4)
17

Standart
(4-11) %
81 (51.9)
82 (65.6)
163

Dış denetim
(12-23) %
63 (42.2)
38 (28)
101

I

Toplam
153
128
281

Tablo ?.41 'e görüldüğü gibi Türkçe bölümünde okuyan üniversite son sınıf kadın

••iıencilerinin 9'u iç denetim odaklı, 81 kişi Standart, 63 kişi de dış denetim odaklı çıktı.
lam 153 kadın. Erkek öğrencilerinin de 8'i iç denetim odaklı, 82 kişi Standart, 38
· de dış denetim odaklı çıktı. Toplam 128 erkek.
Tablo 5.42 Türkçe Bölümü, Cinsiyet ve Denetim Odaklarına İlişkin
T-Testi Değerleri

Türkçe
Cinsiyet
Denetim

N
281
281
281

Ortalama
1,70
1,47
10,4453

Std.Saoma
.458
.499
3,71809

Tablo 5.42'ye göre Türkçe bölümünde okuyan

Std.Ortalama
Hatası
.023
.025
.18755
üniversite son sınıf kadın ve

öğrencilerinin, denetim odağı düzeylerine göre bu anketi 281 kişi cevaplamıştır.
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Tablo 5.43 Türkçe Bölümü, Cinsiyet ve Denetim Odaklarına İlişkin T-Testi
Sonuçları

t
Türkçe
Cinsiyet
Denetim

Df

74,389
58,671
55,693

281
281
281

Test Değeri= O
Sig.
Ortalama
(2-tailed)
Farkı
,OOO
,OOO
,OOO

Güven Aralığı
Farkı %95
Düşük
1,66
1,42
10,0766

1,703
1,465
10,44529

Yüksek
1,75
1,51
10,8140

Tablo 5.43 'ya bakıldığı zaman Türkçe bölümünde okuyan üniversite son sınıf
cilerinin denetim odağı envanterinin toplam puanına göre sig.(2-tailed) değeri
_OOO), Bölüm' e göre baktığımızda sig.(2-tailed) değeri (O.OOO), cinsiyet' e göre

de

•• )-tailed) değeri (O.OOO). Bu üç değişkenin sig.(2-tailed) değeri, alfa değeri 0.05'ten
- -, olduğundan dolayı aralarında anlamlı bir fark vardır.

Farklı yaş gruplarındaki üniversite son sınıf öğrencilerinin,
odakları düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

denetim

Tablo 5.44 Türkçe Bölümü, Yaş ve Denetim Odaklarına İlişkin Çapraz Tablo
Sonuçları
Yaş

0-3
İç denetim%

19-20
21-22
23-24
25-26

4 (4.5)
6 (5.1)
3 (6.1)

13

4-11
Standart%
4 (44.5)
51 (58)
67 (57.3)
30 (61.2)
8 (80)
2 (66.7)
1 (100)
163

12-23
Dış denetim %
5 (55.5)
33 (37.5)
44 (37.6)
16 (32.7)
2 (20)
1 (33.3)

101

I

Toplam
9

88
117
49
10
3
1
277

Tablo 5.44'de görüldüğü gibi, Türkçe bölümünde okuyan öğrencilerin denetim
1

envanteri cevaplayanların farklı yaş gruplarına göre dağılımı; 19-20 yaş arası 4

Standart, 5 kişi dış denetim odaklı. Toplam 9 kişi. 21-22 yaş arası 4 kişi iç denetim,
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51 kişi Standart, 33 kişi dış denetim odaklı. Toplam 88 kişi. 23-24 yaş arası 6 kişi iç
enetim odaklı, 67 kişi Standart, 44 kişi dış denetim odaklı. Toplam 117 kişi. 25-26 yaş
arası 3 kişi iç denetim, 30 kişi Standart, 16 kişi dış denetim odaklı. Toplam 49 kişi. 27-~ yaş arası Standart sınıfında 8 kişi, 2 kişi dış denetim odaklı. Toplam 3 kişi. 29-30 yaş
ı 2 kişi Standart, dış denetim odaklı 1 kişi. Toplam 3 kişi. 30 yaş ve üstü 1 kişi
tandart. Genel'e bakıldığı zaman iç denetim odaklı toplam 13 kişi, Standart olan
lam 163 kişi, dış denetim odaklı olan da toplam 1 O 1 kişi var. 4 kişi kayıp.
Tablo 5.45 Türkçe Bölümü, Yaş ve Denetim Odaklarına İlişkin T-Testi Değerleri

N
281
277
277

Türkçe
Denetim
Yaş
Tablo 5.45'e
-ğrencilerinin,

Ortalama
1,70
10,4453
2,74

Std.Sapma
.458
3,71809
1,854

Std.
Ortalama
Hatası
.023
.18755
.093

baktığımızda, Türkçe bölümünde okuyan

farklı

yaş

gruplarına

göre

denetim

odağı

üniversite son sınıf
anketini

277

kişi

·aplamıştır.4 kişi cevaplamamıştır.
Tablo 5.46 Türkçe Bölümü, Yaş ve Denetim Odaklarına İlişkin T-Testi Sonuçları
Test Değeri= O
I

Türkçe
Denetim
Yaş

t
74,389
55,693
29,563

Df
281
277
277

Sig.
(2-tailed)
,OOO
,OOO
,OOO

Ortalama
Farkı
1,703
10,44529
2,740

Güven Aralığı
Farkı %95
Düşük
1,66
10,0766
2,56

Yüksek
1,75
10,8140
2,92

Tablo 5.46'ya bakıldığı zaman, Türkçe bölümünde okuyan üniversite son sınıf
-ğrencilerinin denetim odağı envanterinin toplam puanına göre sig.(2-tailed) değeri
.OOO), Bölüm'e göre baktığımızda sig.(2-tailed) değeri (O.OOO), yaş'a göre de sig.(2-
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iled) değeri (O.OOO). Bu üç değişkenin sig.(2-tailed) değeri, alfa değeri 0.05'ten küçük
lduğundan dolayı aralarında anlamlı bir fark vardır.
_..5.3

Bu mesleğe kendi isteğiyle girenlerin ve girmeyenlerin denetim odakları
arasında anlamlı bir fark var mıdır?

Tablo 5.47 Türkçe Bölümü, Etki ve Denetim Odaklarına İlişkin Çapraz Tablo
Sonuçları
ETKİ

0-3
İç denetim%

Kendim
Ailem
Öğretmenim
Arkadaşlarım
lleh beröğretmenim
Diğer
1-2
1-3
1-5
1-6
Toplam

6 (4.2)
2 (2.4)
2 (13.3)

2 (14.3)

-

4-11
Standart
O/o
94 (63.9)
44(51.8)
8 (53.3)
1 (33.3)
2 (100)
4 (65.7)
7 (50)
3 (100)

-

-

13

163

1 (100)

12-23
Dış denetim
O/o
47 (31.9)
39 (45.8)
5 (33.4)
2 (65.7)

2 (33.3)
5 (35.7)

1 (100)
101

Toplam

147
85
15
3
2
6
14
3
1
1
277

Tablo 5.47'de görüldüğü gibi, Türkçe bölümünde okuyan üniversite son sınıf
iiğrencilerinin denetim odaklı envanteri cevaplayanların etki gruplarına göre dağılımı;

lcıdim 6 kişi iç denetim odaklı, 94 kişi Standart, 47 kişi dış denetim odaklı.Toplam 147
DŞi. ailem 2 kişi iç denetim, 44 kişi Standart, 39 kişi dış denetim odaklı. Toplam 85 kişi.

iğreunenim 2 kişi iç denetim odaklı, 8 kişi Standart, 5 kişi dış denetim odaklı. Toplam

l5 kişi.arkadaşlarım O kişi iç denetim, 1 kişi Standart, 2 kişi dış denetim odaklı. Toplam
S kişi. Rehberöğretmenim O kişi iç denetim ,2 kişi Standart , O kişi dış denetim odaklı.
roplam 2 kişi. Diğer O kişi iç denetim,4 kişi Standart, 2 kişi de dış denetim odaklı.
roplam 6 kişi. 1-2 diyenler sadece 2 kişi iç denetim odaklı. 7 kişi Standart, 5 kişi de dış
lmetim odaklı. Toplam 14 kişi. 1-3 diyenler o kişi iç denetim odaklı, 3 kişi Standart, O
lip. dış denetim odaklı. Toplam 3 kişi. 1-5 diyenler 1 kişi iç denetim odaklı, O kişi
~dart

ve dış denetim odaklı.Toplam

1 kişi. 1-6 diyenler O kişi iç ve Standart
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fında,1 kişi dış denetim odaklı. Toplam 1 kişi.Genel'e bakıldığı zaman iç denetim

odaklı toplam 13 kişi, Standart olan toplam 163 kişi, dış denetim odaklı olan da toplam
1 kişi var. Toplam 277 kişi. 4 kişi kayıp.

blo 5.48 Türkçe Bölümü, Etki ve Denetim Odaklarına İlişkin T-Testi Değerleri

N
Türkçe
Denetim
Etki

281
277
277

Ortalama
1,70
10,4453
2,06

Std.Sapma
,458
3,71809
1,710

Tablo 5.48'e baktığımızda, Türkçe bölümünde okuyan

Std.
Ortalama
Hatası
,023
,18755
,085
üniversite son sınıf

cilerinin, etki gruplarına göre denetim odağı anketini 277 kişi cevaplamıştır. 4 kişi

,lo 5.49 Türkçe Bölümü, Etki ve Denetim Odaklarına İlişkin T-Testi Sonuçları
Test Değeri= O

Türkçe
Denetim
Etki

t
74,389
55,693
24,138

Df
281
277

Sig.
(2-tailed)
,OOO
,OOO
,OOO

Ortalama
Farkı
1,703
10,44529
2,063

Güven Aralığı
Farkı %95
Düşük
1,66
10,0766
1,90

Yüksek
1,75
10,8140
2,23

Tablo 5.49'a bakıldığı zaman, Türkçe bölümünde okuyan üniversite son sınıf
ilerinin denetim odağı envanterinin toplam puanına göre sig.(2-tailed) değeri
), Bölüm'e göre baktığımızda sig.(2-tailed) değeri (O.OOO), etki'ye göre de sig.(2değeri (O.OOO). Bu üç değişkenin sig.(2-tailed) değeri, alfa değeri 0.05 'ten küçük
ğundan dolayı aralarında anlamlı bir fark vardır.
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'":.6

Sosyal Bilimler Bölümlerinde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin
Atılganlık
Düzeyleri ve Denetim Odaklarının,
Akademik Başarı ile İlişkisine Ait Alt
Problemler.
Son sınıf Öğrencilerinin,atılganlık
rıları arasında ilişki var mıdır?

Tablo 5.50 Türkçe Bölümü,

GPA

.00-3.50 Y.şeref
3.50-3.00 Şeref
2.50 Ç.başarılı
~"-2.00 Başarılı
2.00 ve altı

I

düzeyleri

ile

akademik

Akademik Başarı ve Atılganlık Envanterine
Çapraz Tablo Sonuçları

+10-90
Çekingen %
49 (84.5)
68 (94.4)
46 (62.2)
32 (72.7)
5 (71.4)

+10+90
Atılzan %
9 (14.5)
24 (5.6)
28 (37.8)
12 (27.3)
2 (28.6)

200

75

I

İlişkin

Toplam
58
72
74
44
7
275

Tablo 5.50'de, Türkçe bölümünde okuyan üniversite son sınıf öğrencilerinin,
-·ı;oıııık envanterine göre akademik başarısı 4.00-3.50 Yüksek şeref 49 kişi çekingen, 9
· atılgan,toplam 58 kişi. Akademik başarısı 3.50-3.00 Şeref 68 kişi çekingen, 24 kişi
, toplam 72 kişi. Akademik başarısı 3.00-2.50 çok başarılı 46 kişi çekingen, 28
atılgan, toplam 74 kişi. Akademik başarısı 2.50-2.00 başarılı 32 kişi çekingen, 12
atılgan, toplam 44 kişi. Akademik başarısı 2.00 ve altında olan başarısız 5 kişi
gen, 2 kişi atılgan, toplam 7 kişi. Genelde 200
tır. 6 kişi cevaplamamıştır. 6 kişi kayıp.

kişi çekingen, 75 kişi atılgan
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Tablo 5.51 Türkçe Bölümü, Akademik Başarı ve Atılganlık Envanterine İlişkin
Korelasyon Değerleri
G~
N

Tablo

5.51 'e

göre,

Geçerli
Kayıp
Std.Sapma
Top_lam
Türkçe

bölümünde

275
6
1.20841
1112.00
okuyan

üniversite

son

sınıf

gpa'ye göre cevap verenlerin toplam sayısı 275'dir. Std.sapma 1.20841.

Tablo 5.55 Türkçe Bölümü, Akademik Başarı ve Atılganlık Envanterine İlişkin
Korelasyon Sonuçları
Konrtol
Değişkenleri
Türkçe

Gpa

Korelasyon
Significance
(2-tailed)

N
Atılganlık

Korelasyon
Significance
(2-tailed)

N

Gna
I.OOO

Atılganlık
.119
.049

281
.119

275
1.000

275

275

Tablo 5.52'deki değerlere göre, Türkçe bölümünde okuyan üniversite son sınıf
cilerinin atılganlık düzeyleri (r= 0.119) ile akademik başarılan (r=l.00 )arasında
düşük düzeyde, pozitif bir ilişki olduğu bulunmuştur.
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5.6.2 Üniversite son sınıf öğrencilerinin, denetim odağı ile akademik başarıları
arasında ilişki var mıdır?
Tablo 5.53 Türkçe Bölümü, Akademik Başarı ve Denetim Odaklarına İlişkin
Çapraz
Tablo Sonucl,
,
Toplam
Dış denetim
Standart
İç denetim
Gpa
(12-23) %
(4-11) %
(0-3) %
58
21 (36.2)
5 (8.6)
32 (55.2)
4.00-3.50
Y.şeref
94
30 (31.9)
60 (63.7)
4 (4.4)
3.50-3.00
Şeref
73
33 (45.2)
4 (5.5)
36(49.3)
3.00-2.50
Ç.başarılı
43
12 (27.9)
31(72.1)
2.50-2.00
Başarılı
8
5 (62.5)
3 (37.5)
2.00 ve! altı
Başarısız
276
101
162
13
Toplam

Tablo 5.53 'da, Türkçe bölümünde okuyan üniversite son sınıf öğrencilerinin,
enetim odağı envanterine göre akademik başarısı 4.00-3.50 Yüksek şeref 5 kişi iç
enetim odaklı, 32 kişi Standart, 21 kişi dış denetim odaklı , toplam 58 kişi. Akademik
ansı 3.50-3.00 Şeref 4 kişi iç denetim odaklı, 60 kişi Standart, 30 kişi de dış denetim

odaklı, toplam 94 kişi. Akademik başarısı 3.00-2.50 çok başarılı 4 kişi iç denetim odaklı,
_6 kişi Standart, 33 kişi de dış denetim odaklı, toplam 73 kişi. Akademik başarısı 2.50__ QO başarılı 31 kişi Standart, 12 kişi de dış denetim odaklı çıkmıştır.Toplam 43 kişi.
Akademik başarısı 2.00 ve altında olan başarısız 3 kişi Standart, 5 kişi de dış denetim
klı , toplam 8 kişi. Genelde 13 kişi iç denetim odaklı, 162 kişi Standart, 1 O 1 kişi de
denetim odaklı görülüyor. 5 kişi kayıp.
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Tablo 5.54 Türkçe Bölümü, Akademik Başarı, Denetim Odaklarına İlişkin
Korelasyon
Kontrol
Değişkeni
Bölüm

Gpa

Denetim

Denetim
.065

Gna
1.000

Korelasyon
Significance
(2-tailed)
N
Korelasyon
Significance
(2-tailed)
N

.279
276
1.000

281
.065
.279

276

276

Tablo 5.54'de, değerlere göre Türkçe bölümünde okuyan üniversite son sınıf
öğrencilerinin denetim odaklan düzeyleri (r= 0.057) ile akademik başarılan (r=l.00)
arasında çok düşük düzeyde, pozitif bir ilişki olduğu bulunmuştur.

5.6.3 Üniversite son sınıf öğrencilerinin, akademik başarısı, atılganlık ve denetim
odağı düzeyleri etkisine bağlı olarak anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
Tablo 5.55 Türkçe Bölümü, Akademik Başarı ve Atılganlık Envanterine İlişkin
Çapraz Tablo Sonuçları
GPA

I

+10-90
Çekingen %

4.00-3.50 Y.şeref
3.50-3.00 Şeref
3.00-2.50 Ç.başarılı
2.50-2.00 Başarılı
2.00 ve altı
Başarısız
Toplam

49 (84.5)
68 (74)
46 (62.2)
32 (72.7)
5 (71.4)

r

200

I

+10+90
Atılaan %
9 (15.5)
24 (26)
28 (37.8)
12 (27.3)
2 (28.6)

I

75

I

Toplam
58
92
74
44
7
275

Tablo 5.55'de, Türkçe bölümünde okuyan üniversite son sınıf öğrencilerinin,
atılganlık envanterine göre akademikbaşarısı 4.00-3.50 Yüksek şeref 49 kişi çekingen, 9
kişi atılgan,toplam 58 kişi. Akademik başarısı 3.50-3.00 Şeref 68 kişi çekingen, 24 kişi
atılgan, toplam 92 kişi. Akademik başarısı 3.00-2.50 çok başarılı 46 kişi çekingen, 28
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kişi atılgan, toplam 74 kişi. Akademik başarısı 2.50-2.00 başarılı 32 kişi çekingen, 12
kişi atılgan, toplam 44 kişi. Akademik başarısı 2.00 ve altında olan başarısız 5 kişi
çekingen, 2 kişi atılgan, toplam 7 kişi. Genelde 200

kişi çekingen, 75 kişi atılgan

çıkmıştır. 6 kişi kayıp.

Tablo 5.56 Türkçe Bölümü, Akademik Başarı ve Denetim Odaklarına İlişkin

Çapraz Tablo Sonuçları
Gpa

I

4.00-3.50

I

Y.şeref
3.5o-3.oo

··

J

İç denetim
0-3 %
5 (8.6)
-

Standart
4-11 %
32 (55.2)

4 (4.4)--

I

J

..

4 (5.5)

J

Başarılı
2.00 ve altı

Başarısız
Toplam

I

-

I

I -- ----------

I

I

I

13

Toplam
58

I

30(31.9)

I

94

36 (49.3)

I

33 (45.2)

I

73

31 (72.1)

ı

12 (27.9)

I

43

3 (37.5)

I

5 (62.5)

I

8

162

I

101

I

276

Ç.başarılı
2.50-2.00

I

60 (63.7)

Şeref
3.00-Z,5Ö . -

Dış denetim
12-23 %
21 (36.2)

·-·

Tablo 5.56'ya baktığımızda, Türkçe bölümünde okuyan üniversite son sınıf
öğrencilerinin, denetim odağı envanterine göre akademik başarısı 4.00-3.50 Yüksek
şeref 5 kişi iç denetim odaklı, 32 kişi Standart, 21 kişi dış denetim odaklı , toplam 58
işi, Akademik başarısı 3.50-3.00 Şeref 4 kişi iç denetim odaklı , 60 kişi Standart, 30
işi de dış denetim odaklı, toplam 94 kişi. Akademik başarısı 3.00-2.50 çok başarılı 4
işi iç denetim odaklı, 36 kişi Standart, 33 kişi de dış denetim odaklı, toplam 73 kişi.

'Akademik başarısı 2.50-2.00 başarılı 31 kişi Standart, 12 kişi de dış denetim odaklı
ıkmıştır.Toplam 43 kişi. Akademik başarısı 2.00 ve altında olan başarısız 3 kişi
tandart, 5 kişi de dış denetim odaklı , toplam 8 kişi. Genelde 13 kişi iç denetim odaklı,
kişi Standart, 101 kişi de dış denetim odaklı görülüyor. 5 kişi kayıp.

183

Tablo 5.57 Türkçe Bölümü, Akademik Başarı , Atılganlık ve Denetim Odaklarına

İlişkin Anova Sonuçları

Karalar
To lamı
Gruplararası

Gruplariçi

81.843

4

20.461

4175.167

272

15.350

4257.011

Toplam
Gruplararası

Gruplariçi

11899.8661
355425.32
7

Toplam

367325.19
3

/

Karalar
Ortalaması

Sd

I

.258

1.333

276
2.277

2974.9671
27:

I

p

F

I

I

.061

1306.711

276

Tablo 5.57'ye baktığımızda, Bilgisayar bölümü üniversite son sınıf öğrencilerinin
başarılarına

göre

denetim

odağı

(F=l.333,

p=.258),

atılganlık

düzeylerinin(F=2.277,p=.061) etkisine bağlı olarak 0.05 alfa değerine göre anlamlı bir

5.7 Üniversite Fen Bilimleri Bölümlerinde Okuyan ve Sosyal Bilimleri
Bölümlerinde Okuyan Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyleri, Denetim Odakları ve
Akademik Başarıya İlişkin Alt Problemler.
5.7.1 Fen Bilimleri ile Sosyal bilimlerde okuyan öğrencilerinin atılganlık düzeyleri
arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

Tablo 5.58 Fen Bilimleri ile Sosyal Bilimler'de Okuyan Öğrencilerinin Atılganlık
Düzeylerine İlişkin Çapraz Tablo Sonuçları
Bölüm

I

Çekingen

Atılgan

+10-90 %

+10+90 %

52 (43.7)
205 (73)

67 (56.3)
76 (27)

119
281

257

143

400

I

Toplam

Tablo 5.58'e göre, Fen Bilimlerinde okuyan öğrencilerinin 52'si çekingen, 67'si
r.ıLıı)a!,aıı

çıkmıştır. Sosyal bilimlerde okuyan öğrencilerin 205'i çekingen, 76'ı ise atılgan
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çıkmıştır.Genele

bakacak

olursak

257

öğrenci

çekingen,

143

öğrenci

atılgan

durumundadır. Toplam 400 öğrenci.
Tablo 5.59 Fen Bilimleri ile Sosyal Bilimlerde Okuyan Öğrencilerinin
Düzeylerine İlişkin Korelasyon

I
Pearson
Korelasyon
Sig. (2-tailed)

Bölüm

N

Atılganlık
/

Pearson
Korelasyon
Sig. (2-tailed)

Bölüm

Atıb?:anlık

1

-,309(**)
.OOO

400

395

-.309(**)

1

.OOO

400

400

N

Atılganlık

Tablo15.59'a göre, Bilgisayar ve Türkçe bölümünde okuyan üniversite son sınıf
öğrencileri (r=l.00) ile atılganlık düzeyleri arasında (r= - 0.309) negatif düşük düzeyde

Fen Bilimleri ile Sosyal Bilimlerinde okuyan öğrencilerinin,
odakları arasında anlamlı bir ilişki varmıdır?

denetim

Tablo 5.60 Fen Bilimleri ile Sosyal Bilimler'de Okuyan Öğrencilerinin Denetim
Odaklarına İlişkin Çapraz Tablo Sonuçları
Bölüm

İç denetim
(0-3) %

Standart

6 (5)

17 (6)

57 {47.9)
163 {58)

Dış denetim
{12-23) %
56 {47._!2
101 {36)

23

220

157

(4-11) %

Toplam
119
281
400

Tablo 5.60'a göre, Fen Bilimlerinde okuyan öğrencilerinin 6'sı iç denetim
<laklı, 57'si Standart, 56'sı da dış denetim odaklı çıkmıştır. Toplam 119 kişi.Sosyal
ilimlerde okuyan öğrencilerin 17'si iç denetim odaklı, 163 kişi Standart, 1 O 1 kişi de dış
enetim odaklı çıkmıştır.Toplam281 kişi. Genele bakacak olursak 23 öğrenci iç denetim
<laklı, 220 öğrenci Standart, 157 öğrenci de dış denetim odaklı durumundadır. Toplam
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Tablo 5.61 Fen Bilimleri ile Sosyal Bilimlerde Okuyan Öğrencilerinin
Denetim Odaklarına İlişkin Korelasyon

I
Bölüm

Pearson
Korelasyon
Sig. (2tailed)
N

Denetim

/

Pearson
Korelasyon
Sig. (2tailed)
N

Bölüm

Denetim

1

-.119(*)
.018

400

393

-. 119(*)

1

.018
393

393

Tablo 5.61'e göre Bilgisayar ve Türkçe bölümünde okuyan üniversite son sınıf
ğrencileri (t=l.00) ile denetim odağı düzeyleri arasında (ı= - 0.119) negatif düşük
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.7.3

Fen bilimleri ve sosyal bilimler bölümlerinde
başarıları arasında fark varmıdır?

okuyan öğrencilerin akademik

Tablo 5.62 Fen Bilimleri ile Sosyal Bilimler'de Okuyan Öğrencilerinin
Başarılarına İlişkin Çapraz Tablo Sonuçları
Bölüm
Türkçe
Bilzisavar
Gpa

4.00-3.50
Yüksek Şeref
3.50-3.00
Şeref
3.00-2.50
Çok Başarılı

2.50-2.00
Başarılı
2.00 ve Altı
Başarısız
Toplam

/

<

Akademik

Toplam

12

58

70

10

95

105

22

76

98

53

44

97

22

8

30

119

281

400

Tablo 5.62'e göre, Bilgisayar bölümünde okuyan öğrencilerin 12'si yüksek
ref lO'u şeref, 22'si çok başarılı, 53'ü başarılı, 22'si de başarısız çıkmıştır. Toplam
19 kişi. Türkçe bölümünde okuyan öğrencilerin 58'i yüksek şeref, 95'i şeref, 76'sı çok
aşarılı, 44'ü başarılı, 8'i de başarısız çıkmıştır.Toplam281 kişi.
Tablo 5.63 Fen Bilimleri ile Sosyal bilimlerde Okuyan Öğrencilerin
Akademik Başarılarına İlişkin T-Testi Değerleri

N

Gpa
Bölüm

400
400

Ortalama
2,8799
1,70

Std.Sapma
.59527
.458

Std.
Ortalama
Hatası
.02976
.023

Tablo 5.63'e göre, Fen bilimleri ve sosyal bilimlerde okuyan öğrencilerin 400'de
anketi cevaplamıştır.
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Tablo 5.64 Fen Bilimleri ile Sosyal bilimlerde Okuyan Öğrencilerinin Akademik
Başarılarına İlişkin T-Testi Sonuçları
Test Değeri= O
Güven Aralığı
Farkı %95

t

Df

Sig.
(2-tailed)

Ortalama Farkı

Düşük

Yüksek

96,759
74,389

399
399

,OOO
,OOO

2,87990
1,703

2,8214
1,66

2,9384
1,75

Tablo 5.64'e göre, Fen Bilimler'i ile Sosyal Bilimler'de okuyan öğrencilerin
akademik başarılan arasında alfa değeri 0.05'e göre anlamlı bir fark vardır.
/

Üniversite son sınıf öğrencilerinin akademik başarı, atılganlık ve denetim
odağı düzeyleri etkisine bağlı olarak anlamlı bir faklılık var mıdır?
Tablo 5.~5 Üniverite Öğrencilerinin, Akademik Başarı , Atılganlık ve Denetim
Odaklarına İlişkin Anova Sonuçları
Karaler
To lamı

Karaler
Ortalaması

sd

Gruplararası

28129.771

4

7032.443

Gruplariçi

592467.68
9

390

1519.148

Toplam
Gruplararası

Gruplariçi
Top_lam

I

I

I

620597.46 I

F
4.629

p
.001

394
21.911 I

8764~ I
~1.428

38: I

5419.074 I

392

1.5951

.175

13.741

Tablo 5.65'de baktığımızda Üniversite son sınıf öğrencilerinin akademik
aşanlanna göre denetim odağı (F=l.595, p=.175) etkisine bağlı olarak 0.05 alfa
eğerine göre anlamlı bir fark yaratmazken, atılganlık düzeyleri (F=4.629, p=.001)
· sine bağlı olarak 0.05 alfa değerine göre anlamlı bir faklılık yaratmıştır.
ademik başarı düzeylerine göre atılganlık ve denetim odağı değişkenlerinin anlamlı
ılup olmadığı çoklu karşılaştırma sheffe testi ile değerlendirilmiştir. Böylece hangi
şan düzeyine değişkenlerin ne kadar ilişkisi oldoğu tablo 5.66 ve 5.67 'de ayrıntılı
Iarak bulunmuştur.
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Tablo 5.66 Çoklu Karşılaştırma Scheffe
Atılg.TOPLAM

4.00-3.50
Yüksek
seref

3.50-a:oo
seref

i

I
3.00-2.50
çok
başarılı

2.50-2.00
başarılı

2.00 ve
altı
başarısız

-12,8415

3.50-3.00
şeref
3.00-2.50
çok
başarılı
2.50-2.00
başarılı
2.00 ve
altı
başarısız
4.oo-3.50
Yüksek
şeref
3.00-2.50
çok
başarılı
2.50-2.00
başarılı
2.00 ve
altı
başarısız
4.00-3.50
Yüksek
şeref
3.50-3.00
şeref
2.50-2.00
başarılı
2.00 ve
altı
basarısız
4.oo-3.50
Yüksek
şeref
3.50-3.oo
şeref
3.00-2.50
çok
başarılı
2.00 ve
altı
başarısız
4.oo-3.50
Yüksek
şeref
3.50-3.oo
şeref
3.00-2.50
çok
başarılı
2.50-2.00
başarılı

I

6,0494

I
I

-18,8837

I

.344

I

6,0995

I
-22,3887

1.050
6,1395

I

5,8818

I

-0055

I

-3,3868

I

-2.0362

-5,8818

I

31,5647

.

I

11,0213

I

7,6531

I

9,5359

5,5ı;E-

ı

37,7618

-

I

23,1057

I

13,8638

.

I

15,6941

.

31,5647
37,7618

-

,011

41,3907
-28,3605

8,5053

,027
54,6848

I

12,8415

I

-6,0422

I

6,0494

I

5,5132

I

I
-9,5473

5,5574

,344

I

878

I

'

23,1057

,567
26,7477

-15,5190

8,0952

,453
40,5739

I

18,8837

I

6,0422

I

6,0995
5,5132

.oso

I

,878

11,0213
-3,5051

5,6118

,983

20,8739
-9,4768

8,1326

,851

34,6477

I

22,3887

I

6,1395

I

,011

I

3,3868

I

41,2908

I

9,5473

I

5,5574

I

,567

I

-7,6531

I

26,7477

I

3,5051

5,6118

ı

,9831

I

20,8739

I

.970

I

I
-5,9717

I

8,1627

I

13,8638
19,2921
31,2356

I

28,3605

I

8,5053

I

.027

I

2,0362

1

15,5190

I

8,0952

I

,453

I

-9,5359

I

9,4768

8,1326

I

.851

I

I

.970

I

I

I
5,9717

I

8,1627
--

54,6848

I

40,5739

I

34,6477

I

31,2356

15,6941

19,2921
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Tablo 5.67 Çoklu Karşılaştırma Scheffe
DenetimTOPLAM

4.00-3.50
Yüksek
seref

3.50-3.oo
seref

I

a.00:2.so
çok
başarılı

2.50-2.00
başarılı

I

1,4666

-,3071

,5731

,991

-2,0809

3.00-2.50
çok
başarılı
2.50-2.00
basarılı
2.00 ve
altı
başarısız
4.00-3.50
Yüksek
şeref
3.00-2.50
çok
başarılı
2.50-2.00
başarılı
2.00 ve
altı
başarısız
4.oo-3.50
Yüksek
seref
3.50-3.00
seref
2.50-2.00
başarılı
2.00 ve
altı
basarısız
4.00-3.50
Yüksek
şeref

-,6466

,5839

,874

-2,4539

1,1606

-,4887

,5839

,951

-2,2960

1,3185

-1,9882

,8186

,209

-4,5219

,5455

I

,3071

,5731

I

,991

I

-1,4666

I

2,0809

;52aT-

I

,981

I

-1,9678

I

1,2888

I ,5261 I
T .?ia,f--1

,998

-1,8099
-4,o9o3

I
I

1,4467

,325

I
I

I

,874

I

-1,1606

I

2,4539

I

- -)395 ---1 -

I
I

-, 1816

I

-1,6810 -

I

,6466

I

I

,5839
,5261

,981

-1,2888

1,9678

,1579

,5378

,999

-1,5068

1,8226

-1,3416

,7864

ı--.574

I

-3,7756

I

1,0925

I

,5839

I

I

-1,3185

I

2,2960

I
I

,5261

1,8099

,951

,998

,5378

I
I

I

,7864

I

I

I

I
I

I

I

,1816
şeref
-,1579
3.00-2.50
çok
başarılı
2.00 ve ,~1.4995
altı
başarısız
1,9882
4.oo-3.50
Yüksek
şeref
3.50-3.00
1,681O
şeref
1,3416
3.00-2.50
çok
başarılı
2.50-2.00
1,4995
basarili

I

,7283

,3395

,4887

aso-aco I

2.00 ve
altı
başarısız

I

3.50-3.00
şeref

-1.4467

,999

I
I

-1,8226

I
I

I

,459

I

-3,9335

I

,9346

,8186

I

.2ö9

I

-,5455

I

4,5219

,7784

,325

I

-,7283

,574

I

-1.0925

I
I

4,0903

,7864

I
I

,7864

I

,459

r ~.9346

1,5068

3,7756

3,9335

I

,I
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Tablo 5.66 v:e 5,67'ye baktığımızda Üniversite öğrencilerinin 2.50-2.00, 2.00 ve altı
(sig=0.00), dereceye sahip olanların atılganlık ve akademik başarılan arasında alfa
değeri=0.05'e

göre anlamlı bir farklılık vardır. Denetim odağı ile akademik başarı

arasında alfa değeri=0.05'göre aralarında anlamlı bir farklılık yoktur.

Üniversite

son sınıf öğrencilerinin

anne-babalarının

öğrenim

düzeyi ve

akademik başarıları arasında ilişki var mıdır?
Tablo 5.68 Bilgisayar Bölümü, Annenin Öğrenim Durumu ve Akademik
1
Başarılarına İlişkin Çapraz Tablo Sonuçları
2.50-2.00
Başarılı
%

3 (16.7)

o

2(9.1)

11 (50)

8 (36.4) I

22

I 6 (12.2)

3 (6.2)

8 (16.3)

22 (44.9)

10(20.4) I

49

3 (10.7)

4 (14.3)

4 (14.3)

15 (53.6)

2 (7.1)

I

28

-

-

1 (50)

I

2

12

10

:ıt''

Lise

4.00-3.50
Yüksek
' Şeref%

3.50-3.00
Şeref
%

2(11.1)
1 (4.5)

2.00
I Toplam
ve altı
Başarısız
%
1 (5.6) I
18

3.00-2.50
Çok
başarılı
O/o
8 (44.4)

KrAnnenin
;,Öğrenim
!{[Durumu

ft'
~,·;

I

'iıCYüksek

I

I

o

22

4 (22.2)

I

1 (50)

53

I

22

119

Tablo 5.68'e göre, bilgisayar bölümünde okuyan öğrencilerin, ilkokul mezunu
elerinin öğrenim durumuna gore 2 kişi yüksek şeref öğrencisi, 3 kişi şeref, 8 kişi çok
şanlı, 4 kişi başarılı, 1 kişi de başarısız, toplam 18 kişi. Ortaokul mezunu annelerinin
enim durumuna gore 1 kişi yüksek şeref, 2 kişi çok başarılı, 1 1 kişi başarılı, 1 kişi de
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aşarısız,toplam 22 kişi. Lise mezunu annelerinin öğrenim durumuna gore 6 kişi yüksek
ref 3 kişi şeref, 8 kişi çok başarılı, 22 kişi başarılı, 1 O kişi başarısız,toplam 49 kişi.

-hiversite mezunu annelerinin öğrenim durumuna gore 3 kişi yüksek şeref, 4 kişi şeref,
kişi çok başarılı, 15 kişi başarılı, 2 kişi başarısız, toplam 28 kişi. Yüksek lisans mezunu
elerin öğrenim durumuna gore 1 kişi başarılı, 1 kişi de başarısız, toplam 2 kişi.

r-

ablo 5.69 Türkçe Bölümü, Annenin Öğrenim Durumu ve Akademik Başarılarına
İlişkin Çapraz Tablo Sonuçları
2.50-2.00
2.00 I Toplam
Başarılı
ve altı
%
Başarısız
%
17 (15.3)
4 (3.6) I 111

Annenin
Öğrenim
Durumu

4.00-3.50
Yüksek
Şeref%

3.50-3.00
Şeref

İlkokul.

27 (24.3)

36 (32.4)

3.00-2.50
Çok
başarılı
%
27 (24.3)

Ortaokul

8 (21)

17 (44.7)

9 (23.7)

4 (10.6)

Lise

12 (18.5)

23 (35.4)

18 (27.7)

11 (17.2)

17 (26.7)

Yüksek
Lisans
Doktora
Toplam

O/o

I
I

I

38

11 (16.9)

1 (1.5) I

65

21 (32.8)

12 (18.8)

3 (4.7) I

64

1 (100)

o

1 (100) I
58

94

I

o

I
76

I

o
I

44

I

8

I

1

I

1

I

280

Tablo 5.69'a göre, tüekçe bölümünde okuyan öğrencilerin, ilkokul mezunu
elerinin öğrenim durumuna gore 27 kişi yüksek şeref öğrencisi, 36 kişi şeref, 27 kişi
k başarılı, 17 kişi başarılı, 4 kişi de başarısız, toplam 111 kişi. Ortaokul mezunu
elerinin öğrenim durumuna gore 8 kişi yüksek şeref, 17 kişi şeref, 9 kişi çok başarılı,
• kişi başarılı, toplam 38 kişi. Lise mezunu annelerinin öğrenim durumuna gore 12 kişi
üksek şeref, 23 kişi şeref, 18 kişi çok başarılı, 11 kişi başarılı, 1 kişi başansız,toplam 65
·şi. Üniversite mezunu annelerinin öğrenim durumuna gore 11 kişi yüksek şeref, 17 kişi
eref, 21 kişi çok başarılı, 12 kişi başarılı, 3 kişi başarısız, toplam 64 kişi. Yüksek lisans
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ezunu annelerin öğrenim durumuna gore 1 kişi şeref, toplam 1 kişi. Doktora mezunu 1
annenin çocuğu da şeref çıkmıştır. lkişi kayıp.
Tablo 5.70 Bilgisayar Bölümü, Babanın Öğrenim Durumu ve Akademik
Başarılarına İlişkin Çapraz Tablo Sonuçları
Babanın
Öğrenim
Durumu

I

4.00-3.50
Yüksek
Şeref%

3.50-3.00
Şeref
%

3.00-2.50
Çok
başarılı
%

2.50-2.00
Başarılı
%

2 (11.8)

2 (11.8)

3 (17.6)

6 (35.3)

4 (23.5) I

17

Ortaokul

1 (5.9)

1 (5.9)

5 (29.4)

7 (41.2)

3 (17.6) I

17

Lise I

4 (8.3)

5 (10.4)

7 (14.6)

22 (45.8)

10 (20.8) I

48

3 (11.1)

1 (3.7)

7 (25.9)

14 (51.8)

2 (7.4) I

27

1 (16.7)

-

-

3 (50)

2 (33.3) I

6

1(25)

1 (25)

o

1 (25)

1 (25)

I

4

12

10

22

53

22

I
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İlkokul

,

I

Yüksek ı I
Lisans
Doktora
Toplam

2.00
ve altı
Başarısız
%

Toplam

Tablo 5.70'e göre, bilgisayar bölümünde okuyan öğrencilerin, ilkokul mezunu
lann öğrenim durumuna gore 2 kişi yüksek şeref öğrencisi, 2 kişi şeref, 3 kişi çok
anlı, 6 kişi başarılı, 4 kişi de başarısız, toplam 17 kişi. Ortaokul mezunu babaların
. . enim durumuna gore 1 kişi yüksek şeref, 1 kişi şeref, 5 kişi çok başarılı, 7 kişi
anlı, 3 kişi de başansız,toplam 17 kişi. Lise mezunu babaların öğrenim durumuna
re 4 kişi ,yüksek şeref, 5 kişi şeref, 7 kişi çok başarılı, 22 kişi başarılı, 1 O kişi
arısız,toplam 48 kişi. Üniversite mezunu babaların öğrenim durumuna gore 3 kişi
ek şeref, 1 kişi şeref, 7 kişi çok başarılı, 14 kişi başarılı, 2 kişi başarısız, toplam 27
i. Yüksek lisans mezunu babaların öğrenim durumuna gore 1 kişi yüksek şeref, 3 kişi
anlı, 2 kişi de başarısız, toplam 6 kişi. Doktora mezunu babaların öğrenim durumuna
re 1 kişi yüksek şeref, 1 kişi şeref, 1 kişi başarılı, 1 kişi de başarısız çıkmıştır.
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Tablo 5.71 Türkçe Bölümü, Babanın Öğrenim Durumu ve Akademik Başarılarına
İlişkin Çapraz Tablo Sonuçları
' Babanın

Öğrenim
Durumu
İlkokul

Lise.

Yüksek

Toplam

I

I
I

I
I

I

4.00-3.50

3.50-3.00

3.00-2.50

2.50-2.00

2.00

Yüksek
Şeref

Şeref

Çok
başarılı

Başarılı

ve altı
Başarısız

%

%

%

%

O/o

16 (22.5)

24 (33.8)

19 (26.8)

10 (14.1)

11 (26.2)

13 (31)

10 (23.8)

8 (19)

11 (16.5)

27 (40.3)

21 (31.3)

20 (21)

27 (28.4)

-

43

I

2 (2.8) I

-

Toplam

71

I

42

7 (10.4)

1 (1.5) I

67

24 (25.3)

19 (20)

5 (5.3) I

95

2 (50)

2 (50)

-

1 (100)

-

I

-

76

I

44

82

I

-

I

4

I

-

I

1

I

8

I

280

Tablo 5.71'e göre, türkçe bölümünde okuyan öğrencilerin, ilkokul mezunu
ıbaların öğrenim durumuna gore 16 kişi yüksek şeref öğrencisi, 24 kişi şeref,19 kişi
ık başarılı, 1 O kişi başarılı, 2 kişi de başarısız, toplam 71 kişi. Ortaokul mezunu

alarm öğrenim durumuna gore 11 kişi yüksek şeref, 13 kişi şeref, 1 O kişi çok başarılı,
· şi başarılı, toplam 42 kişi. Lise mezunu babaların öğrenim durumuna gore 11 kişi
sek şeref, 27 kişi şeref, 24 kişi çok başarılı, 19 kişi başarılı, 5 kişi başarısız,toplam 95
i. Üniversite mezunu babaların öğrenim durumuna gore 20 kişi yüksek şeref, 1 kişi

·ef, 27 kişi çok başarılı, 24 kişi başarılı, 19 kişi başarısız, toplam 95 kişi. Yüksek
ans mezunu babaların öğrenim durumuna gore 2 kişi şeref, 2 kişi de çok başarılı,
lam 4 kişi. Doktora mezunu babaların öğrenim durumuna gore 1
ıştır. Genel toplam 280 kişi. 1 kişi kayıp.

kişi de şeref
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Tablo 5.72 Bilgisayar ve Türkçe Bölümü, Annenin-BabanınÖğrenim Durumu
Ve Akademik Başarılara İlişkin Korelasyon

I
Gpa

Anneöğr

Babaöğr

I

Pearson
Korelasyon
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Korelasyon
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Korelasyon
Sig. (2-tailed)
N

Gpa

Anneöğr

Babaöğr

1

-.166(**)

-.101(*)

.001

,044

400

399

399

-.166(**)

1

.645(**)
.OOO

.001

399

399

399

-.101(*)

.645(**)

1

.044

,OOO

399

399

399

Tablo 5.72'e göre, üniversite son sınıf öğrencilerinin anne ve babalarının
enim düzeyi ve akademik başarıları arasında çok düşük düzeyde negatif bir ilişki
I
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Üniversite son sınıf öğrencilerinin sosyo-ekonomik
başarıları arasında ilişki var mıdır?

düzeyleri ve akademik

Tablo 5.73 Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Düzeyleri ve
Akademik Başarılarına İlişkin Çapraz Tablo Sonuçları

Bölüm

Bilgisayar

Turkçe
Toplam
Bölüm
3.00-2.50
iÇok ,,
[Başarılı
!2.50-2.00

Toplam
Bölüm
Toplam
Bölüm
Toplam
Bölüm
Toolam

Bilgisayar
Turkçe
Bilgisayar
Turkçe
Bilgisayar
Turkçe
Bilgisayar
Turkçe

Gelir Durumu
Yüksek
Orta
Düşük
2
10
o

6
8
1
12
13
1
7
8
5
1
6
4
1
5

51
61
8
78
86
20
67
87
47
40
87
16
7
23

1
1
1
5
6
1
2
3
1
2
3
2

o
2

Toplam

12
58
70
10
95
105
22
76
98
53
43
96
22
8
30

Tablo 5.73 'e baktığımızda, Bilgisayar bölümünde okuyan öğrencilerin ailelerinin
Iir durumuna göre: Yüksek gelirli ailden 2 öğrenci yüksek şeref, 1 öğrenci şeref, 1
ığrenci çok başarılı, 5 öğrenci başarılı, 4 öğrenci de başarısız görünüyor. Toplam 13
·enci. Orta gelirli aileden 1 O öğrenci yüksek şeref, 8 öğrenci şeref, 20 öğrenci çok
anlı, 47 öğrenci başarılı, 16 öğrenci de başarısız görünüyor. Toplam 101
""·enci.Düşükgelirli aileden O öğrenci yüksek şeref, 1 öğrenci şeref, 1 öğrenci çok
anlı, 1 öğrenci başarılı, 2 öğrenci de başarısız görünüyor. Toplam 5 öğrenci. Toplam

Türkçe bölümünde okuyan öğrencilerin ailelerinin gelir durumuna göre: Yüksek
lirli ailden 6 öğrenci yüksek şeref, 12 öğrenci şeref, 7 öğrenci çok başarılı, 1 öğrenci
aşarılı, 1 öğrenci de başarısız görünüyor. Toplam 27 öğrenci. Orta gelirli aileden 51
ğrenci yüksek şeref, 78 öğrenci şeref, 67 öğrenci çok başarılı, 40 öğrenci başarılı, 7
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öğrenci de başarısız görünüyor. Toplam 243 öğrenci.Düşük gelirli aileden 1 öğrenci
..• sek şeref, 5 öğrenci şeref, 2 öğrenci çok başarılı, 2 öğrenci başarılı, O öğrenci de
aşarısız görünüyor. Toplam 1 O öğrenci. Toplam 280 öğrenci. 1 kişi kayıp.
Tablo 5. 74 Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Düzeyleri
Ve Akademik Başarılarına İlişkin Korelasyon

I
Gpa
"

Pearson
Korelasyon
Sig. (2-tailed)
N

Gelirdur

Pearson
Korelasyon
Sig. (2-tailed)
N

Gpa

Gelirdur

1

.036

400

.468
399

.036

1

.468
399

399

Tablo 5.74'ye göre, üniversite son sınıf öğrencilerinin gelir durumları ile
ademik başarıları arasında çok düşük düzeyde pozitif bir ilişki bulunduğundan ilişki
Üniversite son sınıf öğrencilerinin anne- babalarının öğrenim düzeyleri ve
atılganlık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
Tablo 5.75 Bilgisayar Bölümü, Annelerin Öğrenim Düzeyi ve Atılganlık
Envanterine İlişkin Çapraz Tablo Sonuçları
Yüksek
![Annenin
ır.
Lise Üniversit Lisans
~ıOgrenım İlkokul Ortaokul
(!
O/o
O/o
O/o
%
%
11Durumu
~·
.
2 (4)
21(42)
10 (20)
11 (22)
6 (12)
11,Çekıngen
,:+10-90
27 I 11 (25.8) I
ij)Atılgan 7 (10.6) 15 (22.7)
(40.9)
t+ıo+90
48 I
27
2
ifyToplam
21
18
I

Doktora

I

Toplam

O/o

-

50

I

-

66

I

-

J'.

if;

I

116

Tablo 5.75'e baktığımızda, Bilgisayar bölümünde okuyan üniversite son sınıf
atılganlık envanterine göre: Anneleri ilkokul mezunu olan 18 öğrencinin
'inin çekingen, ?'sinin atılgan; Anneleri ortaokul mezunu olan 21 öğrencinin 6'sının
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kingen, 15'inin atılgan; Anneleri lise mezunu olan 48 öğrencinin 21 'inin çekingen,
7'sinin atılgan; Anneleri üniversite mezunu olan

27 öğrencinin lO'unun çekingen,

Tsinin atılgan; Anneleri yüksek lisans mezunu olan 2 öğrencinin 2'sinin de çekingen
Jduğuınu görüyoruz. Toplam 116 öğrencinin 50'si çekingen, 66'sıysa atılgan çıkmıştır.

ablo 5.76 Türkçe Bölümü, Annelerin Öğrenim Düzeyi ve Atılganlık Envanterine
İlişkin Çapraz Tablo Sonuçları

İlkokul

;~;

O/o

Ortaokul
O/o

Lise

Üniversite

Yüksek

O/o

O/o

Lisans

Doktora \ Toplam
%

O/o

- I

\J;ekingen
ı'i/,
'i'.'+•. · 10- 90
fi&ı\tılgan
ılı.
lt±l0+90
_l'oplam

ı

I

76
(38.8)
31
(39.2)
107

29
(14.8)
7
(8.9)
36

44
(22.4)
21
(26.6)
65

46
(23.5)
19
(24)
65

-

1
(0.5)

I

196

1
(1.2)
1

-

I

79

1

I

275

l

}:,

Tablo 5.76'a baktığımızda, Türkçe bölümünde okuyan üniversite son sınıf
encilerinin atılganlık envanterine göre: Anneleri ilkokul mezunu olan 107 öğrencinin
'sının çekingen, 31 'inin

atılgan; Anneleri ortaokul mezunu olan 36 öğrencinin

'unun çekingen, ?'sinin atılgan; Anneleri lise mezunu olan 65 öğrencinin 44'ünün
21 'inin atılgan; Anneleri üniversite mezunu olan 65 öğrencinin 46'sının
19'unun atılgan; Annesi yüksek lisans mezunu olan 1 öğrencinin atılgan,
esi doktora mezunu olan 1 öğrencinin de çekingen olduğumu görüyoruz. Toplam
5 öğrencinin 196'sı çekingen, 79'uysa atılgan çıkmıştır. 6 kişi kayıp.
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Tablo 5.77 Bilgisayar Bölümü, Babaların Öğrenim Düzeyi ve Atılganlık
Envanterine

ı

İlkokul
%

İlişkin Çapraz Tablo Sonuçları

ı

Ortaokul

Lise

ı

Üniversite

%

%

%

9 (17.6)

8 (15.7)

13 (25.5)

8 (12.1)

9 (13.6)

17
(33.3)
28
(42.4)
45

ı

Yüksek
Lisans

I Doktora

I Toplam

%

%

Çekingen
+10-90

lam

I,

17

I

17

l

2 (3.9) I 2 (3.9) I

15
(22.7)
28

4
(6)
6

2
(3)
4

51

I

66

I

117

Tablo 5.77'e baktığımızda, Bilgisayar bölümünde okuyan üniversite son sınıf
öğrencilerinin atılganlık envanterine göre: Babaları ilkokul mezunu olan 1 7 öğrencinin
9'unun çekingen, 8'inin atılgan; Babaları ortaokul mezunu olan 17 öğrencinin 8'inin
çekingen, 9'unun atılgan; Babaları lise mezunu olan 45 öğrencinin 1 ?'sinin çekingen,
28'inin atılgan; Babaları üniversite mezunu olan 28 öğrencinin 13 'ünün çekingen,
15'inin atılgan; Babaları yüksek lisans mezunu olan 6 öğrencinin 2'sinin çekingen,
4'ünün atılgan, Babaları doktora mezunu olan 4 öğrencinin 2'sinin çekingen, 2'sinin de
atılgan olduğumu görüyoruz. Toplam 117 öğrencinin 51 'i çekingen, 66'sıysa atılgan
çıkmıştır.
Tablo 5.78 Türkçe Bölümü, Babaların Öğrenim Düzeyi ve Atılganlık Envanterine
İlişkin Çapraz Tablo Sonuçları

İlkokul
%

ı

Ortaokul
%

ı

ı

Lise ı Üniversite Yüksek
%
%
Lisans

I

Doktora I Toplam
%

O/o

Çekingen ı 54 (27)
+10-90
15
(19.5)
69

31 (15.5)
15
(19.5)
46

44
(22)
21
(27.3)
65

68
(34)
24
(31.1)
92

2
(1)
2
(2.6)
4

I

1
(0.5)

I

200

-

I

77

1

I

277

199

Tablo 5.78'e baktığımızda,

Türkçe bölümünde

okuyan üniversite son sınıf

öğrencilerinin atılganlık envanterine göre: Babalan ilkokul mezunu olan 69 öğrencinin
54'ünün çekingen, 15'inin atılgan; Babalan ortaokul mezunu olan 41 öğrencinin 31 'inin
çekingen, 15'inin atılgan; Babalan lise mezunu olan 65 öğrencinin 44'ünün çekingen,
21 'inin atılgan; Babaları üniversite mezunu olan 92 öğrencinin 68'inin

çekingen,

24'ünün atılgan; Babaları yüksek lisans mezunu olan 4 öğrencinin 2'sinin çekingen,
2'sinin atılgan, Babası doktora mezunu olan 1 öğrencinin ise çekingen olduğumu
görüyoruz. Toplam 277 öğrencinin 200'ü çekingen, 77'siyse atılgan çıkmıştır. 4 kişi
kayıp.

Tablo 5.79 Bölüm, ve Atılganlık Envanterine

İlişkin MANOVA

Çoklu Karşılaşttrma
Etki
Kesişme

. .•

BOLUM

c
..•.

,

SATOPLAM

'

..

Değer

)

Hata df

Sig.

Wilks' Lambda

,627

72,154'

2,000

Hotelling's Trace

,594

72,154

2,000

243,000

Roy's Largest Root

,594

72,154

2,000

243,000

2,000

243,000

,015

,373

72,154

2,000

243,000

Pillai's Trace

,034

4,2621

Wilks' Lambda

,966

4,2621

2,000

243,000

,015

Hotelling's Trace

,035

4,2621

2,000

243,000

,015

Roy's Largest Root

,035

4,2621

2,000

243,000

,015

Pillai's Trace

,666

,824

296,000

488,000

,967

Wilks' Lambda

,444

,821a

296,000

486,000

,969

1,001

,818

296,000

484,000

,971

,537

,885b

148,000

244,000

,790

Roy's Largest Root

•

Hipotez df

,OOO
,OOO
,OOO
,OOO

Hotelling's Trace

.

F

243,000

Pillai's Trace

Tablo 5.79'a baktığımızda bölüm ve atılganlık düzeyi arasında alfa değeri=0.05'e

'.

C

gore aralarında anlamlı bir farklılık vardır. Bu fark bölümden kaynaklanıyor.

•
.

· ..·

j
,:

•
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Tablo 5.80 Bölüm, Atılganlık Envanterine ve Anne-Babalarının Öğrenim
Düzeylerine İlişkin MANOV A
Konular Arası Etki Testi
Tip Ill Karel
Kaynak
Düzeltilmiş
Model

Bağımlı Değişken
ANNEOGR

190,8ffi,

149

1,281

,838

,881

BABAOGR

207,4~

149

1,392

,873

,817

Kesişme

ANNEOGR

179,7m

1

179,7m

117,55<

BABAOGR

193,45::

1

193,45::

121,30E

ANNEOGR

12,602

1

12,602

8,244

,004

BABAOGR

8,362

1

8,362

5,244

,023

ANNEOGR

173,57::

148

1,173

,767

,961

BABAOGR

200,83<1

148

1,357

,851

,859

ANNEOGR

BOLUM
SATOPLAM
Hata'
Toplam
-

Tonlamı

df

Kareler orta

372,99S

244

1,529

BABAOGR

389,122

244

1,595

ANNEOGR

2947,00(

394

BABAOGR

3690,00(

394

Düzeltllmlş

ANNEOGR

563,85(

393

Toplam

BABAOGR

596,55E

393

I

F

Sig.

,OOO
,OOO

,'

Tablo 5.80'e göre, üniversite son sınıf öğrencilerinin, annelerinin (sig=0.004) öğrenim
düzeyleri arasında alfa değeri sig=0.05'e göre anlamlı bir farklılık vardır. üniversite son
sınıf öğrencilerinin, babalarının (sig=0.023) öğrenim düzeyleri arasında alfa değeri
sig=0.05'e göre anlamlı bir farklılık yoktur. üniversite son sınıf öğrencilerinin,atılganlık
ve anne-babalannnın öğrenim düzeyi arasında alfa değeri sig=0.05'e göre anlamlı bir
farklılık yoktur.
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5.7.8

Üniversite son sınıf öğrencilerinin
düzeyleri arasında ilişki varmıdır?

sosyo-ekonomik

düzeyleri ve atılganlık

Tablo 5.81 Bilgisayar Bölümü, Gelir Durumu ve Atılganlık Düzeylerine İlişkin
Çapraz Tablo Sonuçları
Gelir
Durumu

+10-90

Toplam

Yüksek
%

Orta

Düşük

O/o

O/o

8 (15.7)

41 (80.4)

2 (3.9)

51

5 (7.5)

58 (86.6)

4 (5.9)

67

13

99

6

118

Çekingen

+10+90
Atılgan
Toplam

Tablo 5.81'e baktığımızda, bilgisayar bölümünde okuyan üniversite son sınıf
öğrencilerinin gelirdurumuna göre, yüksek gelirli 13 öğrencinin 8'inin çekingen, 5'inin
atılgan, orta gelirli 99 öğrencinin 41 'inin çekingen, 58'inin atılgan; düşük gelirli 6
ôğrençinin 2'sinin çekingen, 4'ünün ise atılgan olduğunu görmekteyiz.Toplam 118

öğrencinin 51 'i çekingen, 67'si ise atılgan çıkmıştır. 1 kişi kayıp.
Tablo 5.82 Türkçe Bölümü, Gelir Durumu ve Atılganlık Düzeylerine İlişkin Çapraz
Tablo Sonuçları
Gelir
Durumu
+10-90
Çekingen
+10+90
Atılgan
Toplam

Düşük

Toplam

Yüksek

Orta

O/o

%

O/o

19 (9.5)

174 (87.5)

6 (3)

199

5 (6.4)

68 (87.2)

5 (6.4)

78

24

242

11

277

Tablo 5.82'ye baktığımızda, Türkçe bölümünde okuyan üniversite son sınıf
öğrencilerinin gelirdurumuna göre, yüksek gelirli 24 öğrencinin 19'unun çekingen,
5'inin atılgan, orta gelirli 242 öğrencinin 174'ünün çekingen, 68'inin atılgan; düşük
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gelirli 9 öğrencinin 6'sının çekingen, 5'inin ise atılgan olduğunu görmekteyiz. Toplam
277 öğrencinin 199'u çekingen, 78'i ise atılgan çıkmıştır. 4 kişi kayıp.

Tablo 5.83 Bilgisayar

Bölümü, Aylık Gelir Durumu ve Atılganlık Düzeylerine
İlişkin Çapraz Tablo Sonuçları

1000 I
ve
Altı
%

I

ltt

w

,

,

,;ll +10-90

~H

.

,

f,Çekıngen,

1000

I

2000

I

3000

I

4000

5000
ve
Üzeri

I

2999
O/o

I

3999
%

I

4999
O/o

I

15

I

3

I

5

6

(5.5)

(9.3)

(11.1)

17

4

2

(46.9)

(26.6)

(6.2)

(3.1)

47

32

7

7

1999
%

8

17

(14.8)

(31.5)

(27.8)

11

30

(17.2)
19

I

Toplam

I

54

%

1'1

+10+90
Atılgan

,

64

,;-

~(Toplam

6

I

118

ti
Tablo 5.83'e baktığımızda, Bilgisayar bölümünde okuyan üniversite son sınıf
öğrencilerinin aylık gelir durumlarına göre, ailesinin aylık geliri 1 OOO ytl ve altında olan
19 öğrencinin 8'inin çekingen, ll'inin

atılgan, ailesinin aylık geliri 1000-1999 ytl

asında olan 47 öğrencinin 17'sinin çekingen, 30'unun atılgan; ailesinin aylık geliri
000-2999 ytl arasında olan 32 öğrencinin 15'inin çekingen, 17'sinin atılgan, ailesinin
ylık geliri 3000-3999 ytl arasında olan 7 öğrencinin 3 'ünün çekingen , 4'ünün atılgan,
ilesinin aylık geliri 4000-4999 ytl arasında olan 7 öğrencinin 5'inin çekingen, 2'sinin
nlgan, ailesinin aylık geliri 5000 ytl ve üzeri olan 6 öğrencinin ise çekingen olduğunu
:örmekteyiz.Toplam 118 öğrencinin 54'ü çekingen, 64'ü ise atılgan çıkmıştır. 1 kişi
yıp.
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Tablo 5.84 Türkçe Bölümü, Gelir Durumu ve Atılganlık Düzeylerine İlişkin
Çapraz Tablo Sonuçları

.Aylık
Gelir
Durumu
(ytl)

1000
ve

1000

-

-

Altı
%

1999

+10-90

2000

5000
ve

4000

2999

3000
3999

%

O/o

%

%

Üzeri
%

20

59

60

32

12

13

(10.2)

(30.2)

(30.6)

(16.3)

(6.1)

(6.6)

+10+90

11

28

21

11

6

4

Atılgan

(13.6)

(34.6)

(25.9)

(13.6)

(7.4)

(4.9)

4999

I

Toplam

I
I

196

I

I

81

I

31

87

81

43

18

17

I

277

/

Tablo 5.84'e baktığımızda, Türkçe bölümünde okuyan üniversite son sınıf
ôğrencilerininaylık gelir durumlarına göre, ailesinin aylık geliri 1000 ytl ve altında olan
1

öğrencinin 20' sinin çekingen, 11 'inin atılgan, ailesinin aylık geliri 1000-1999 ytl

asında olan 87 öğrencinin 59'unun çekingen, 28'inin atılgan; ailesinin aylık geliri
000-2999 ytl arasında olan 81 öğrencinin 60'ının çekingen, 21 'inin atılgan, ailesinin
~lık geliri 3000-3999ytl arasında olan 43 öğrencinin 32'sinin çekingen, 11 'inin atılgan,
ilesinin aylık geliri 4000-4999 ytl arasında olan 18 öğrencinin 12'sinin çekingen,
sının atılgan, ailesinin aylık geliri 5000 ytl ve üzeri olan 17 öğrencinin 13 'ünün
kingen, 4'ünün ise atıgan olduğunu görmekteyiz. Toplam 277 öğrencinin 196'sı
:kingen,.81'i ise atılgan çıkmıştır.
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Tablo 5.85 Bölüm, Gelir Durumu ve Atılganlık Düzeylerine İlişkin Korelasyon

I

Bölüm

Gelir Durumu

Atılzanlık

1

.104(*)

Pearson
Korelasyon
Sig. (2tailed)

Gelir
Durumu

.039

N

Pearson
Korelasyon
Sig. (2tailed)

Atılganlık

399

394

.104(*)

1

.039
395

394

N

Tablo 5.85'e göre, Üniversite son sınıf öğrencilerinin gelir durumu ve atılganlık
düzeyleri arasında çok düşük düzeyde pozitif bir ilişki bulunduğundan aralarında ilişki
yoktur denilebilir.

Üniversite son sınıf öğrencilerinin, anne babalarının öğrenim düzeyleri ve
denetim odakları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
Tablo 5.86 Bilgisayar Bölümü, Annenin Öğrenim Durumu ve Denetim Odaklarına
İlişkin Çapraz Tablo onuçları
Annenin
Öğrenim
Durumu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
üksek Lisans
Doktora

(0-3)

(4-11)

(12-23)

İç Denetim

Standart

Dış Denetim

O/o

O/o

O/o

2 (12.5)

8 (50)
12 (54.5)
22 (45.8)
14 (50)
1 (50)

6 (37.5)
10 (45.5)
25 (52.1)
14 (50)
1 (50)

1 (2.1)

I

3

I

57

I

56

Toplam

I

16
22
48
28
2

I

116

Tablo 5.86'ya baktığımızda, Bilgisayar bölümünde okuyan üniversite son sınıf
encilerinin denetim odağı ve annelerinin öğrenim düzeyine göre; İç denetim odaklı
öğrenciden 2'sinin annesinin ilkokul, 1 'inin de lise mezunu olduğunu görüyoruz.
dart olan 57 öğrenciden 8'inin annesinin ilkokul, 12'sinin ortaokul, 22'sinin lise,
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14'ünün üniversite, 1 'inin de yüksek lisans mezunu olduğunu görüyoruz. Dış denetim
odaklı 56 öğrenciden 6'sımn annesinin ilkokul, lO'unun ortaokul, 25'inin lise, 14'ünün
üniversite,

1 'inin ise yüksek lisans mezunu olduğunu görüyoruz. Toplamda

116

bilgisayar öğrencisinin annelerinin öğrenim düzeyine göre 3'ü iç denetim odaklı, 57'si
Standart, 56'sı ise dış denetim odaklı çıkmıştır. 3 kişi kayıp.

Tablo 5.87 Türkçe Bölümü, Annenin Öğrenim Durumu ve Denetim Odaklarına
İlişkin Çapraz Tablo Sonuçları

Annenin

(0-3)

(4-11)

(12-23)

Öğ:renim
Durumu
İlkokul
Ortaokul
Lise

İç Denetim
O/o

Standart
%

Dış Denetim
O/o

Toplam

6 (5.5)
1 (2.7)
1 (1.5)
5 (7.8)

63 (57.8)
22 (59.4)
44 (68.7)
32 (50)
1 (100)
1 (100)
163

40 (36.7)
14 (37.8)
19 (29.7)
27 (42.2)

109
37
64
64
1
1
276

1

Üniversite
Yüksek Lisans
Doktora

Toplam

13

100

Tablo 5.87'a baktığımızda, Türkçe bölümünde okuyan üniversite son sınıf
öğrencilerinin denetim odağı ve annelerinin öğrenim düzeyine göre; İç denetim odaklı
13 öğrenciden 6'sının annesinin ilkokul, 1 'inin ortaokul, 1 'nin lise mezunu, 5'inin de
üniversite mezunu olduğunu görüyoruz. Standart olan 163 öğrenciden 63 'ünün
annesinin ilkokul, 22'sinin ortaokul, 44'ünün lise, 32'sinin üniversite, 1 'nin yüksek
lisans, 1 'nin de doktora mezunu olduğunu görüyoruz. Dış denetim odaklı 100
öğrenciden 40'ının annesinin ilkokul, 14'ünün ortaokul, 19'unun lise, 27'sinin de
üniversite mezunu olduğunu görüyoruz. Toplamda 276 türkçe bölümü öğrencinin,
annelerinin öğrenim düzeyine göre, 13'ü iç denetim odaklı, 163'ü Standart, lOO'üise dış
denetim odaklı çıkmıştır. 5 kişi kayıp.
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Tablo 5.88 Bilgisayar Bölümü, BabanınÖğrenim Durumu ve Denetim Odaklarına

İlişkin Çapraz Tablo Sonuçları
Babanın
Öğrenim
Durumu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Yüksek Lisans
Doktora
Toolam

(0-3)

(4-11)

(12-23)

İç Denetim

Standart

Dış Denetim

O/o

O/o

O/o

2 (10.5)
1 (5.9)
4 (7.7)
-

-

11 (57.9)
9 (52.9)
23 (44.2)
14 (53.8)
1 (25)
1 (100)

6(31.6)
7 (41.2)
25 (48.1)
12 (46.2)
3 (75)

7

59

53

-

I

Toplam

19
17
52
26
4
1
119

Tablo 5.88'e baktığımızda, Bilgisayar bölümünde okuyan üniversite son sınıf
öğrencilerinin denetim odağı ve babalarının öğrenim düzeyine göre; İç denetim odaklı
I

7 öğrencinin babasının 2'sinin ilkokul mezunu, 1 'inin ortaokul, 4'ünün de lise mezunu
olduğunu görüyoruz. Standart olan 59 öğrencinin babalarının 11 'inin ilkokul, 9'unun
ortaokul: 23'ünün lise, 14'ünün üniversite, l'inin de yüksek lisans, l'inin de doktora
mezunu olduğunu görüyoruz. Dış denetim odaklı 53 öğrencinin babalarının 6'sının
ilkokul, 7'sinin ortaokul, 25'inin lise, 12'sinin üniversite, 3'ünün ise yüksek lisans
mezunu olduğunu görüyoruz. Toplamda 119bilgisayar öğrencisinin babalarının öğrenim
'

düzeyine göre 7'sinin iç denetim odaklı, 59'unun Standart, 53 'ünün ise dış denetim
odaklı çıktığını görüyoruz.
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Tablo 5.89 Türkçe Bölümü, Babanın Öğrenim Durumu ve Denetim Odaklarına
İlişkin Çapraz Tablo Sonuçları
Babanın
Öğrenim

Durumu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Yüksek Lisans

(0-3)
İç Denetim
O/o

(4-11)
Standart
%

(12-23)
Dış Denetim
O/o

5 (7)
1 (2.4)
2 (3.1)
5 (5.2)
-

42 (59.1)
25(61)
42 (64.6)
52 (54.2)
3 (75)
1 (100)
165

24 (33.9)
15 (36.6)
21 (32.3)
39 (40.6)
1 (25)

13

1

100

I

Toplam
71
41
65
96
4
1
278

Tablo 5.89'a baktığımızda, Türkçe bölümünde okuyan üniversite son sınıf
öğrencilerinin denetim odağı ve babalarının öğrenim düzeyine göre; İç denetim odaklı
I

I

13 öğrenciden5'inin babasının ilkokul, 1 'inin ortaokul, 2'sinin lise, 5'inin ise üniversite
mezunu olduğunu görüyoruz. Standart 165 öğrenciden 42'sinin babasının ilkokul,
25'iıiin ortaokul, 42'sinin lise, 52'sinin üniversite, 3'ünün yüksek lisans, l'inin de
doktora mezunu olduğunu görüyoruz. Dış denetim odaklı 100 öğrenciden, 24'ünün
babasının ilkokul, 15'inin ortaokul, 21 'inin lise, 39'unun üniversite, 1 'inin ise yüksek
lisans mezunu olduğunu görüyoruz. Toplam 278 türkçe öğrencisinin, babalarının
ğrenim düzeyine göre, 13'ü iç denetim odaklı, 165'i Standart, lOO'ü ise dış denetim
<laklı çıkmıştır. 3 kişi kayıp.
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Tablo 5.90 Bölüm, Anne-Babanın Öğrenim Durumu ve Denetim Odaklarına
ilişkin
MANOVA
Çoklu Karşılaştltma
Değ.er

Etki
Kesişme

Denetim
TOPLAM
'
BOLUM
I

,

Hipotez df

F

Hata df

Sig.

Pillai's Trace

,355

106,92.!J

2,000

388,000

,OOO

Wilks' Lambda

,645

106,92.!J

2,000

388,000

Hotelling's Trace

,551

106,92.!J

2,000

388,000

,OOO
,OOO

Roy's Largest Root

,551

106,92.!J

2,000

388,000

,OOO

Pillai's Trace

,005

,97ga

2,000

388,000

,377

Wilks' Lambda

,995

,97ga

2,000

388,000

,377

Hotelling's Trace

,005

,97ga

2,000

388,000

,377

Roy's Largest Root

,005

,97ga

2,000

388,000

,377

388,000

,002

Pillai's Trace

,032

6,338'

2,000

Wilks' Lambda

,968

6,338'

2,000

388,000

,002

Hotelling's Trace

,033

6,338'

2,000

388,000

,002

,033

6,338'

2,000

388,000

,002

Roy's Largest Root

,,
,(''

Tablo 5.90'a baktığımızda bölüm ve denetim odağı düzeyi arasında alfa
değeri=0.05'e gore aralarında anlamlı bir farklılık vardır. Bu fark bölümden
kaynaklanıyor.
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Tablo 5.91 Bölüm, Anne-Babanın Öğrenim Durumu ve Denetim Odaklarına İlişkin
MANOVA

Konular Arası Etki Testi

Bağımlı Değişken

Type Ill Su
of Squares

F

df

Sig.

Etki
Düzeltilmiş
Model

ANNEOGR

21,109

2

10,555

7,596

,001

BABAOGR

9,616

2

4,808

3,190

,042

Kesişme

ANNEOGR

228,938

1

228,938

164,76C

,OOO

BABAOGR

281,974

1

281,974

187,09E

,OOO

Denetim
TOPLAM

ANNEOGR

1,956

1

1,956

1,408

,236

BABAOGR

2,689

1

2,689

1,784

,182

BOLUM

ANNEOGR

17,404

1

17,404

12,525

,OOO

BABAOGR

5,812

1

5,812

3,857

,050

Hata

ANNEOGR

540,523

389

1,390

BABAOGR

586,259

389

1,507

Toplam

ANNEOGR

2952,00(

392

BABAOGR

3677,00(

392

Dü,rıelti Im iş
Toplam

ANNEOGR

561,633

391

BABAOGR

595,87E

391

,{',

Tablo 5.91'e göre, üniversite son sınıf öğrencilerinin, annelerinin (sig=0.000) öğrenim
düzeyleri arasında alfa değeri sig=0.05'e göre anlamlı bir farklılık vardır. üniversite son
sınıf öğrencilerinin, babalarının (sig=0.050) öğrenim düzeyleri arasında alfa değeri
sig=0.05'e göre anlamlı bir farklılık yoktur. üniversite son sınıf öğrencilerinin, denetim
odağı ve anne-babalannnın öğrenim düzeyi arasında alfa değeri sig=0.05'e göre anlamlı
ir farklılık yoktur.
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5.7.9 Üniversite son sınıf öğrencilerinin
arasında ilişki var mıdır?

sosyoekonomik

düzeyleri ve denetim odağı

Tablo 5.92 Bilgisayar Bölümü, Gelir Durumu ve Denetim Odaklarına
Çapraz Tablo Sonuçları
Gelir Durumu

Yüksek
O/o

Orta

Düşük

O/o

O/o

Toplam

3 (100)

(0-3)

İlişkin

3

İ_ç_Denetim
7 (12.3)

49 (85.9)

1 (1.8)

57

(U-23)

6 (10.7)

46 (82.1)

4

(7.2)

56

Dı_ş_Denetim
Toplam

13

98

(4-11)
Standart

116

5

Tablo 5.92'a baktığımızda, Bilgisayar bölümünde okuyan üniversite son
sınıf öğrencilerinin gelir durumuna göre, orta gelirli 3 kişi iç denetim odaklı, yüksek
gelirli 7 kişi , orta gelirli 49 kişi, düşük gelirli 1 kişi de Standart çıkmıştır. Yüksek
gelirli 6 kişi , orta gelirli 46 kişi, düşük gelirli 4 kişi de dış denetim odaklı çıkmıştır. 3
kişi kayıp.

0',,

Tablo 5.93 Türkçe Bölümü, Gelir Durumu ve Denetim Odaklarına İlişkin Çapraz
Tablo Sonuçları
Gelir Durumu I

(0-3)
İç Denetim

(4-11)
Standart

(12-:23)
Dış Denetim
Toplam

Yüksek

Orta

Düşük

O/o

%

O/o

I

1 (7.7)

11 (84.6)

I

17 (10.4)

I

141 (86.5)

I

9 (8.9)

I

87 (86.2)

I

27

I

239

I

I

I

Toplam

1 (7.7)

I

13

5 (3.1)

I

163

5 (4.9)

I

101

11

I

277

Tablo 5.93'a baktığımızda, Türkçe bölümünde okuyan üniversite son sınıf
ğrencilerinin gelir durumuna göre, yüksek gelirli 1 kişi, orta gelirli 11, düşük gelirli 1
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kişi iç denetim odaklı, yüksek gelirli 17 kişi , orta gelirli 141 kişi, düşük gelirli 5 kişi de
Standart. çıkmıştır. Yüksek gelirli 9 kişi , orta gelirli 87 kişi, düşük gelirli 5 kişi de dış
denetim odaklı çıkmıştır. 4 kişi kayıp.

Tablo 5.94 Bilgisayar Bölümü, Aylık Gelir Durumu ve Denetim Odaklarına
Çapraz Tablo Sonuçları

İlişkin

Aylık Gelir
Durumu

1000
ve

1000

2000

3000

4000

5000

-

-

(ytl)

Altı

-

1999

2999

3999

4999

ve I Toplam
Üzeri

O/o

%

O/o

O/o

%

%

1

2

-

-

-

-

I

3

İç Denetim

(33.3)

(66.7)

(4-11)

6

26

1

I

56

Standart

(10.7)

(46.4)

(26.8)

(8.9)

(5.4)

(1.8)

(12-23)

9

25

11

3

4

4

I

56

(16)

(44.6)

(19.6)

(5.4)

(7.2)

(7.2)

16

53

26

8

7

5

I

117

(0-3)
I

<

Denetim

I

15

5

I

I

3

I

Tablo 5.94'ye baktığımızda, Bilgisayar bölümünde okuyan üniversite son sınıf
!~;

~pğrencilerininailelerinin
aylık gelir durumuna göre, İç denetim odaklı 3 kişinin, 1 'inin
r
:f

~1000 ytl ve altında, 2'sinin de 1000-1999 ytl kazancı olduğunu görüyoruz. Standart

i.

f~ınıfındaolan
56 kişinin, 6'sının 1000 ytl ve altında, 26'sının 1000-1999 ytl ,15'inin
ı.\
(2000-2999 ytl, 5'inin 3000-3999, 3'ünün 4000-4999 ytl, l'inin de 5000 ytl ve üzeri
olduğunu görüyoruz. Dış denetim odaklı
~·~kazancı
·
!I

olan 56 kişinin, 9'unun 1 OOO ytl ve

ft'.

lhltında,25'inin 1000-1999ytl, 11 'inin 2000-2999 ytl, 3'ünün 3000-3999, 4'ünün 4000.•999 ytl , 4'ünün de 5000 ytl ve üzeri kazancı olduğunu görüyoruz. Toplam da 117
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kişinin 3 'ü iç denetim odaklı, 56'sı Standart, 56'sı da dış denetim odaklı çıkmıştır. 2 kişi
kayıp.

Tablo 5.95 Türkçe Bölümü, Aylık Gelir Durumu ve Denetim Odaklarına

İlişkin

Çapraz Tablo Sonuçları

Aylık Gelir
Durumu

1000
ve

1000

2000

3000

4000

-

(ytl)

Altı

1999

2999

3999

4999

%

%

%

O/o

O/o

O/o

(0-3)

2

3

4

1

-

1

İç Denetim

(18.2)

(27.2)

(36.4)

(9.1)

(4-11)

18

49

47

26

14

11

Standart

(10.8)

(29.5)

(28.3)

(15.6)

(8.4)

(6.6)

(12-23)

12

33

29

17

5

5

(11.9)

(32.8)

(28.7)

(16.8)

(4.9)

(4.9)

32

85

80

44

16

16

Toplam

-

5000

ve [ Toplam
Üzeri

I

11

I

166

I

101

I

277

(9.1)

Tablo 5.95'e baktığımızda Türkçe bölümünde okuyan üniversite son sınıf
öğrencilerininailelerinin aylık gelir durumuna göre, İç denetim odaklı 1 1 kişinin, 2' sinin
1000 ytl ve altında, 3'ünün 1000-1999 ytl ,4'ünün 2000-2999 ytl, 1 'inin 3000-3999,
1 'inin de 5000 ytl ve üzeri kazancı olduğunu görüyoruz.. Standart sınıfında olan 166
kişinin, 18'inin 1000 ytl ve altında, 49'unun 1000-1999 ytl ,47'sinin 2000-2999 ytl,
26'sının °3000-3999, 14'ünün 4000-4999 ytl , 11 'inin de 5000 ytl ve üzeri kazancı
olduğunu görüyoruz. Dış denetim odaklı olan 101 kişinin, 12'sinin 1000 ytl ve altında,
33'ünün 1000-1999ytl ,29'unun 2000-2999 ytl, 17'sinin 3000-3999, 5'inin 4000-4999
ytl , 5'inin de 5000 ytl ve üzeri kazancı olduğunu görüyoruz. Toplam da 277 kişinin
11 'i iç denetim odaklı, 166'sı Standart, 101 'i de dış denetim odaklı çıkmıştır. 4 kişi
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Tablo 5.96 Bölüm, Gelir Durumu ve Denetim Odaklarına İlişkin Korelasyon

Bölüm

Gelir Durumu

I

Pearson
Korelasyon
Sig. (2-tailed)
N

Denetim

Pearson
Korelasyon
Sig. (2-tailed)
N

Gelir Durumu

Denetim

1

.079
.121

399

392

.079

1

.121
392

393

Tablo 5.96'ya göre, üniversite son sınıf öğrencilerinin gelir durumları ile denetim
odağı arasında, çok düşük düzeyde pozitif bir ilişki bulunduğundan aralarında, ilişki
yoktur denilebilir.
_JJ
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5.7.10 Üniversite son sınıf öğrencilerinin anne-babalarının
biçimi ve akademik başarı arasında ilişki var mıdır?

tutumlarını algılayış

Tablo 5.97 Bilgisayar Bölümü, Anne-Babalarının Tutumlarını Algılayış Biçimi ve
Akademik Başarılarına İlişkin Çapraz Tablo Sonuçları

Soru 18

Yüksek
Şeref
4.00-3.50

Şeref
3.50-3.00
%

O/o

1-Saldırgan
2-0toriter
3-Tutarsız
4-Müdahaleci
5-Demokratik
6-Arkadasca
7-Fedakar
8-A.Koruyucu
9-Diğer
1-3
1-9
2-3
2-4
2-5
s 2-6
2-7
2-8
2-9
4-5
4-6
4-7
4-8
5-6
5-7
6-7
6-8
7-8
.
8-9
Toplam

2 (40)

-

Çok
Başarılı
3.00-2.50

-

1 (20)

-

-

-

2 (50)
3 (60)
4 (66.7)
18 (50)
11 (61.1)

3 (60)
1 (25)

-

-

2 (33.3)
8 (22.2)
2(11.1)
1 (25)

2 (5.5)
2(11.1)
1 (25)

3 (8.4)

-

-

-

1
2

-

1

1 (25)

-

-

-

-

-

2 (40)

-

-

2 (18.2)

-

-

1

-

1 (50)
1
1

5 (13.9)
3 (16.7)
1 (25)
1 (50)

-

-

1

2
1

1

-

1

-

-

-

-

2 (40)

-

4 (36.4)

1 (20)
1
4 (36.4)

1

-

-

-

-

-

-

12

12

20

Toplam

%

2 (40)

1 (20)

-

Başarısız
2.00 ve
Altı

1 (20)
1 (20)

-

-

-

O/o

O/o

1 (25)
1 (20)

-

Başarılı
2.50-2.00

-

1

1 (9.1)
1
1

5
5
4
5
6
36
18
4
2
1
1
2
4
2

-

-

2
1

-

5
2
11
2
1

-

-

-

53

22

119

Tablo 5.97'ye baktığımızda, Bilgisayar bölümünde okuyan üniversite son sınıf
öğrencilerinin anne-babalarınıntutumlarını algılayış biçimlerine ile akademik başarılan
arasındaki ilişkiye göre: anne-babalarınıntutumunu Saldırgan bulan 5 öğrencinin 2' si
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yüksek şeref öğrencisi, 1 'i çok başarılı ,2'si ise başarılı; Otoriter bulan 5 öğrencinin 1 'i
şeref, 1 'i çok başarılı, 3'ü de başarısız; Tutarsız bulan 4 öğrencinin 1 'i yüksek şeref, 2'si
başarılı, 1 'i başarısız;

Müdahaleci bulan 5 öğrencinin 1 'i yüksek şeref, 1 'i şeref, 3 'ü

başarılı; Demokratik bulan 6 öğrencinin 2'si çok başarılı, 4'ü başarılı; Arkadaşça bulan
36 öğrencinin 2'si yüksek şeref, 3'ü şeref, 8'i çok başarılı, 18'i başarılı, 5'i başarısız;
Fedakar bulan 18 öğrencinin, 2'si yüksek şeref, 2'si çok başarılı, ll'i

başarılı, 3'ü

başarısız; Aşırı Koruyucu bulan 4 öğrencinin, 1 'i yüksek şeref, 1 'i şeref, 1 'i çok başarılı,
1 'i başarısız; Diğer seçeneğini işaretleyen 1 öğrenci de başarılı çıkmıştır. Saldırgan
Tutarsız'ı işaretleyen 1 öğrenci başarılı, Saldırgan-Diğer'i işaretleyen 1 öğrenci başarılı,
Otoriter-Tutarsız'r

işaretleyen

2

öğrencinin

1 'i

şeref,

1 'i

başarısız,

Otoriter

Müdahaleci'yi işaretleyen 4 öğrencinin 2'si şeref, 2'si başarılı, Otoriter-Demokratik'i
işaretleyen 2 öğrencinin 1 'i başarılı, 1 'i başarısız, Müdahaleci-Arkadaşça'yı

işaretleyen

.2 öğrencinin 1 'i yüksek şeref, 1 'i çok başarılı, Müdahaleci-Fedakar'ı işaretleyen 1
öğrenci,;başarılı; Demokratik-Arkadaşça'yı işaretleyen 5 öğrencinin 2'si

şeref, 1 'i

başarılı, 2'si başarısız; Arkadaşça-Fedakar'ı işaretleyen 11 öğrencinin 2'si yüksek şeref,
4'ü çok başarılı, 4'ü başarılı,1'i başarısız; Arkadaşça-Aşırı Koruyucu'yı işaretleyen 2

ı

Öğrencinin 1 'i şeref, 1 'i başarısız; Fedakar-Aşırı Koruyucu'yı işaretleyen 1 öğrenci de
aşarısız çıkmıştır.
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Tablo 5.98 Türkçe Bölümü Anne-Babalarımn

Tutumlarını Algılayış Biçimi ve

Akademik Başarılarına İlişkin Çapraz Tablo Sonuçları

Soru 18'

1-Saldırgan
2-0toriter
3-Tutarsız
-Müdahaleci
-Demokratik
i-Arkadaşça
7-Fedakar
·A.Koruyucu
9-Diğer
1-3 ı
1-9
2-3
2-4 !
2-5
'
2-6
2-7 ,
2-8 >
2-9
;.
4-5
4-6
.
4-7
t
4-8
:;
5-6
';"
5-7
" 6-7
6-8
7-8
8-9
f}Toplam
;.

~··

Yüksek
Şeref
4.00-3.50
O/o

2 (40)

Şeref
3.50-3.00
%
1
2
1
2

-

-

3 (13.6)
8 (27.6)

8 (36.4)
9 (31)
4 (50)

2 (28.6)

-

Çok
Başarılı
3.00-2.50
%

Başarılı
2.50-2.00
O/o

Başarısız
2.00 ve
Altı
%

-

-

-

4 (50)
1
1
2 (33.3)
6 (27.2)
6 (20.7)
2
1

2
2 (50)

-

-

-

-

1
8
4
5
6
22
29
8
1

-

2

1 (14.3)
2

-

-

-

1 (4.6)
1 (3.5)

-

1 (33.3)
2 (22.2)

-

-

-

2

-

-

1
2 (33.3)

4

-

-

-

2

2

1 (16.7)
20 (24)
4 (20)
3 (15)

2 (33.3)
4 (66.6)
21 (25.3)
5 (25)
8 (40)

-

1
1(11.1)

-

4 (66.7)
4 (18.2)
5 (17.2)
2

2
2
1
5 (55.6)

-

-

-

1

-

-

1

-

-

14 (16.9)
6 (30)
1 (5)
1
1

12 (14.5)

-

-

3

-

16 (19.3)
5
7 (35)
1 (33.3)
5

-

1
81

-

-

-

68

47

18

61

Toplam

1
1
1

-

7
4
3
9

2
1
6

6
6
83
20
20
3
10
1
275

rv

f

1,i

r

Tablo 5.98'e baktığımızda, Türkçe bölümünde okuyan üniversite son sınıf

~ğrencilerinin anne-babalarının tutumlarını algılayış biçimleri ile akademik başarılan

mı

1

(~asındaki ilişkiye göre: anne-babalarının tutumunu Saldırgan bulan 1 öğrenci şeref;

~

it
"''

'1··:.,·. · :.·•. •.·

f;

~ulan 8 öğrencinin2'si şeref, 4'ü çok başarılı, 2'si başarılı; Tutarsızbulan 4
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öğrencinin 1 'i şeref, 1 'i çok başarılı, 2'si başarılı; Müdahaleci bulan 5 öğrencinin 2'si
yüksek şeref, 2'si şeref, 1 'i çok başarılı; Demokratik bulan 6 öğrencinin 2'si çok
başarılı, 4'ü başarılı; Arkadaşça bulan 22 öğrencinin 3'ü yüksek şeref, 8'i şeref, 6'sı çok
başarılı, 4'ü başarılı, 1 'i başarısız; Fedakar bulan 29 öğrencinin, 8'i yüksek şeref, 9'u
şeref, 6'sı çok başarılı, 5'i başarılı, 1 'i başarısız; Aşın Koruyucu bulan 8 öğrencinin, 4'ü
şeref, 2'si çok başarılı, 2'si başarılı; Diğer seçeneğini işaretleyen 1 öğrenci çok başarılı
çıkmıştır. Otoriter-Tutarsız'ı işaretleyen 7 öğrencinin 2'si yüksek şeref, 2'si şeref, 2'si
çok başarılı, 1 'i başarılı, Otoriter-Müdahaleci'yi
başarılı, Otoriter-Demokratik'i

işaretleyen 4 öğrencinin 2'si şeref, 2'si

işaretleyen 3 öğrencinin 1 'i yüksek şeref, 1 'i şeref, 1 'i

çok başarılı.Otoriter-Arkadaşça'yı

işaretleyen 9 öğrencinin 2'si yüksek şeref, 5'i şeref,

1 'i çok başarılı, 1 'i başarısız; Otoriter-Aşın koruyucu'yu işaretleyen 2 öğrenci yüksek
şeref; Otoriter-Diğer'i işaretleyen 1 öğrenci şeref; Müdahaleci-Demokratik'i

işaretleyen

I

6 öğrencinin 2'si şeref, 4'ü çok başarılı, Müdahaleci-Fedakar'ı işaretleyen 6 öğrencinin
2'si şeref, 2'si çok başarılı, 2'si başarılı; Müdahaleci-Aşın Koruyucu'yu işaretleyen 6
<

öğrencinin 1 'i yüksek şeref, 4'ü şeref, 1 'i çok başarılı; Demokratik-Arkadaşça'yı
işaretleyen 61 öğrencinin 20'si yüksek şeref, 21 'i şeref, 16'sı çok başarılı, 4'ü başarılı;
Derftokratik-Fedakar'ı işaretleyen 20 öğrencinin 4'ü yüksek şeref, 5'i şeref, 5'i çok
başarılı, 6'sı başarılı; Arkadaşça-Fedakar'ı işaretleyen 20 öğrencinin 3'ü yüksek şeref,
8'i şeref, 7'si çok başarılı, 1 'i başarılı.I 'i başarısız; Arkadaşça-Aşın Koruyucu'yı
işaretleyen 3 öğrencinin 1 'i çok başarılı, 12'si başarılı, 1 'i başarısız; Fedakar-Aşın
Koruyucu'yı işaretleyen 10 öğrencinin 3 'ü yüksek şeref, 5'i çok başarılı, 1 'i başarılı, 1 'i
başarısız; Aşın Koruyucu-Diğer'i işaretleyen 1 öğrenci de şeref çıkmıştır. 6 kişi kayıp.
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Tablo 5.99 Bölüm, Anne-Babalarının Tutumlarını Algılayış Biçimi ve Akademik
Başarılarına İlişkin Korelasyon
Değişken
Kontrolü
Bölüm

I
s18

Gpa

Tablo

5.99'a

göre,

üniversite

s18
1,000

Korelasyon
Significance
(2-tailed)
df
Korelasyon
Significance
(2-tailed)
df
son

sınıf

Gpa
,109
,030

o
,109

394
1,000

,030
394
öğrencilerinin

o
anne-babalarının

tutumlarını algılayış biçimi ile akademik başanlıan arasında, çok düşük düzeyde pozitif
ilişki bulunduğundan aralarında ilişki yoktur denilebilir.

Tablo 5.100 Bölüm, Anne-Babalarının Tutumlarını Algılayış Biçimi ve Akademik
Başarılarına İlişkin Korelasyon

I

2-,

Bölüm

Pearson
Korelasyon
Sig. (2-tailed)

N
S18

Pearson
Korelasyon
Sig. (2-tailed)

N
Gpa

Pearson
Korelasyon
Sig. (2-tailed)

N
Tablo

5.lOO'e göre, üniversite

Bölüm

s18

Gna

1

,301(**)

,393(**)

400

,OOO
397

,OOO
400

,301(**)

1

,214(**)

,OOO
397

397

,OOO
397

,393(**)

,214(**)

1

,OOO
400

,OOO
397

400

son sınıf öğrencilerinin

anne-babalarının

tutumlarını algılayış biçimi ve akademik başarılan arasında, çok düşük düzeyde pozitif
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5.7.11 Üniversite son sınıf öğrencilerinin anne-babalarının tutumlarını algılayış
biçimi ve atılganlık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
Tablo 5.101 Bilgisayar Bölümü, Anne-Babalarının Tutumlarını Algılayış Biçimi ve
Atılganlık Düzeylerine İlişkin Çapraz Tablo Sonuçları
Soru 18

I

1-Saldırgan
2-0toriter
3-Tutarsız
~-Müdahaleci
5-Demokratik
6-Arkadaşça
7-Fedakar
8-A.Koruyucu

+10+90
Atılgan
%

2 (40)

3 (60)
5
3 (75)
2 (40)

1 (25)
3 (60)
6
13 (36.1)
5 (27.8)
2 (50)
2

1

9-Dfüer
1-3
1-9
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
4-5
4-6
4-7
4-8
5-6
5-7
6-7
6-8
7-8
8-9

+10-90
Çekingen
%

I

5
5
4
5
6
36
18
4
2
1
1
2

23 (63.9)
13 (72.3)
2 (50)

-

-

1
1
1

1 (50)

Toplam

-

I

1 (50)

I

1 (50)
1

I

I

2

I

2
1

1

-

5 (71.4)

2 (28.6)
2
4 (36.4)
1

7 (63.6)
1 (50)
1
52

1

7
2
11
2
1

I

65

I

117

Tablo 5.101 'e baktığımızda, Bilgisayar bölümünde okuyan üniversite son sınıf
ğrencilerinin anne-babalarının tutumlarını algılayış biçimleri ile atılganlık düzeyleri
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arasındaki ilişkiye göre; anne babalarının tutumunu Saldırgan bulan 5 öğrencinin 2'si
çekingen, 3 'ü atılgan; Otoriter bulan 5 öğrenci atılgan; Tutarsız bulan 4 öğrencinin 1 'i

çekingen, 3 'ü atılgan; Müdahaleci bulan 5 öğrencinin 3 'ü çekingen, 2 'si atılgan;
Demokratik bulan 6 öğrenci çekingen; Arkadaşça bulan 36 öğrencinin 13 'ü çekingen,
23'ü atılgan; Fedakar bulan 18 öğrencinin, 5'i çekingen, 13'ü atılgan; Aşın Koruyucu
bulan 4 öğrencinin, 2'si çekingen, 2'si atılgan; Diğer seçeneğini işaretleyen 2 öğrenci de
çekingen çıkmıştır. Saldırgan-Tutarsız'ı işaretleyen 1 öğrenci atılgan, Saldırgan-Diğer'i
işaretleyen 1 öğrenci atılgan, Otoriter-Tutarsız'ı işaretleyen 2 öğrencinin 1 'i çekingen,
1 'i atılgan; Otoriter-Demokratik'i işaretleyen 2 öğrencinin 1 'i çekingen, 1 'i atılgan,
Müdahaleci-Arkadaşça'yı işaretleyen 2 öğrencinin 1 'i çekingen, 1 'i atılgan; Müdahaleci
Fedakar'ı işaretleyen 1 öğrenci çekingen; Demokratik-Arkadaşça'yı işaretleyen 7
öğrencinin
5'i çekingen, 2'si atılgan; Demokratik-Fedakar'ı işaretleyen 2 öğrenci
I
atılgan; Arkadaşça-Fedakar'ı işaretleyen 11 öğrencinin 7'si çekingen, 4'ü atılgan;
Arkadaşça-Aşın Koruyucu'yı işaretleyen 2 öğrencinin 1 'i çekingen, 1 'i atılgan;
Fedakar-Aşın Koruyucu'yı işaretleyen 1 öğrenci de çekingen çıkmıştır. 2 kişi kayıp.
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Tablo 5.102 Türkçe Bölümü, Anne-Babalarının Tutumlarını Algılayış
Atılganlık Düzeylerine İlişkin Çapraz Tablo Sonuçları
Soru 18

I-Saldıraan

2-0toriter
3-Tutarsız
4:..Müdahaleci
5-Demokratik
6-Arkadaşça
7-Fedakar
8~A.Koruvucu
9-Dfü:er
1-3
1-9
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
4-5
4-6
4-7
4-8
5-6
5-7
6-7
6-8
7-8
8-9

+10-90
Çekingen
O/o

1
2 (25)
3 (75)
4 {80_2
18 (72)
14 {63.§2
17 {6Q.7)
2 {25)
1

5 (71.4)
3
2 {66._7)
5 {55.6)
7 {77.8)
1 {50)

+10+90
Atılgan
O/o

6
1

1
7 (18)
8 {36.4)
11 (37.3)
6

2 {28.6)

202

1
8
4
5
25
22
28

8

7

3
1 {33.3)
4 {44.4)
2 (22.2)
1

3
9

9
2
1
6

8
2 (33.3)
2
13 {21_.7)
3 (15)
2 (10)

3
9 (90)

Toplam

1

1

6
8
4 {66.7)
4
47 {78.3}
17 {85}
18 (90)

Biçimi ve

1 (10)
1
74

6
6

60
20
20
3
10
1
276

Tablo 5.102'e baktığımızda, Türkçe bölümünde okuyan üniversite son sınıf
öğrencilerinin anne-babalarının tutumlarını algılayış biçimleri ile atılganlık düzeyleri
arasındaki ilişkiye göre; anne babalarının tutumunu Saldırgan bulan 1 öğrenci çekingen;
Otoriter bulan 8 öğrencinin 2'si çekingen, 6'sı atılgan; Tutarsız bulan 4 öğrencinin 3'ü
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çekingen, 1 'i atılgan;

Müdahaleci bulan 5 öğrencinin 4'ü çekingen, 1 'i atılgan;

Demokratik bulan 25 öğrencinin 18'i çekingen, 7'si atılgan; Arkadaşça bulan 22
öğrencinin 14'ü çekingen, 8'i atılgan; Fedakar bulan 28 öğrencinin, 17'si çekingen, 11 'i
atılgan; Aşın Koruyucu bulan 8 öğrencinin, 2'si çekingen, 6'sı atılgan; Diğer seçeneğini
işaretleyen 1 öğrenci de çekingen çıkmıştır. Saldırgan-Tutarsız'ı

işaretleyen 1 öğrenci

atılgan; Saldırgan-Diğer'i işaretleyen 1 öğrenci atılgan, Otoriter-Tutarsız'ı işaretleyen 7
öğrencinin 5'i çekingen, 2'si atılgan; Otoriter-Müdahaleci'yi
çekingen; Otoriter-Derrıokratik'i
Otoriter-Arkadaşça'yı
Fedakar'ı

işaretleyen

Koruyucu'yu
işaretleyen

öğrenci

işaretleyen 3 öğrencinin 2'si çekingen, 1 'i atılgan;

işaretleyen 9 öğrencinin 5'i çekingen, 4'ü atılgan; Otoriter
9

işaretleyen
1

işaretleyen 3 öğrenci

öğrencinin
2 öğrencinin

çekingen;

7'si

çekingen,

l 'i çekingen,

2'si

atılgan;

Otoriter-Aşın

1 'i atılgan; Otoriter-Diğer'i

Müdahaleci-Demokratik'i

işaretleyen

6 öğrenci

I

çekingen; Müdahaleci-Arkadaşça'yı işaretleyen 8 öğrenci çekingen; MüdahaleciFedakar'ı işaretleyen 6 öğrencinin 4'ü çekingen, 2'si atılgan; Müdahaleci-Aşın
!,
Koruyucu'yu işaretleyen 6 öğrencının 2'si çekingen, 4'ü atılgan; DemokratikArkadaşça'yı işaretleyen 60 öğrencinin 47'si çekingen, 13'ü atılgan; DemokratikFedakar'ı işaretleyen 20 öğrencinin 17'si çekingen, 3 'ü atılgan; Arkadaşça-Fedakar'ı
işaretleyen 20 öğrencinin 18'i çekingen, 2'si atılgan; Arkadaşça-Aşın Koruyucu'yı
işaretleyen 3 öğrenci çekingen;Fedakar-Aşın Koruyucu'yı işaretleyen 10 öğrencinin 9'u
çekingen, 1 'i atılgan; Aşın Koruyucu-Diğer'i işaretleyen 1 öğrenci de atılgan çıkmıştır.
5 kişi kayıp.
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Tablo 5.103 Anne-Babalarının Tutumlarını Algılayış Biçimi ve Atılganlık
Düzeylerine İlişkin T-Testi Değerleri
Std.
Ortalama
N

Bölüm
s18
Atılganlık

400
397
395

Ortalama
1,70
21,32
-4,0175

Std.Sapma
,458
15,960
39,68779

Hatası
,023
,801
1,99691

Tablo 5.103'e baktığımızda, 397 üniversite son sınıf öğrencisinin anne babalarının tutumlarını algılayış biçimi ile ilgili bölümü, 395'nin de atılganlık düzeyleri
ile ilgili bölümü yanıtladığınıgörüyoruz.
Tablo 5.104 Anne-Babalarının Tutumlarını Algılayış Biçimi ve Atılganlık
Düzeylerine İlişkin T-Testi Sonuçları
Test Değeri= O
/

Bölüm
s18
Atılganlık

T
74,389
26,617
-2,012

df
399
396
395

Sig.
(2-tailed)
,OOO
,OOO

,045

Ortalama
Farkı
1,703
21,320
-4,01747

Güven Aralığı
Farkı %95
Düşük
1,66
19,75
-7,9434

Yüksek
1,75
22,89
-,0915

Tablo 5.104'e baktığımızda, üniversite son sınıf öğrencilerinin anne-babalarının
tutumlarını algılayış biçimi ve atılganlık düzeyleri arasında, alfa değeri 0.05'göre,
anlamlı bir farklılık vardır.

4

ş
e

Soru 18

(0-3)
İç Denetim
O/o

f-Saldıraan

-

2-0toriter
3-Tutarsız
4-Müdahaleci
5-])emokratik
6-Arkadaşça
7-Fedakar
8-A.Koruvucu
9-Di2er
.
1-3
1-9
i
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
4-5
4-6
4-7
4-8
5-6
5-7
6-7
' 6-8
7-8
8-9
Toplam

-

1

,,

:

:

'j

1 (2.8)

-

-

-

(4-11)
Standart
O/o
4 (80)
2 (40)
1 (25)
2 (40)
2
20 (55.6)
8 (47.5)
3 (75)
1 (50)

1

2

-

1 (50)

1 (50)

-

-

-

1 (14.3)
2
5 (45.5)
1 (50)

1 (9)

-

-

(12-23)
Dış Denetim
%
1 (20)
3 (60)
3 (75)
3 (60)
3
15 (44.6)
9 (52.5)
1 (25)
1 (50)
1
1

-

Toplam

5
5
4
5
5
36
17
4
2
1
1
1

-

-

2

-

-

1

2
1

-

-

6 (85.7)

7
2
11
2
1

5 (45.5)
1 (50)
1

-

-

-

-

3

56

55

114
ıf
rı
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arasındaki ilişkiye göre; anne babalarının tutumunu Saldırgan bulan 5 öğrencinin 4'ü
Standart, 1 'i dış denetim; Otoriter bulan 5 öğrencinin 2'si Standart, 3'ü dış denetim;
Tutarsız bulan 4 öğrencinin

1 'i Standart, 3 'ü dış denetim; Müdahaleci bulan 5

öğrencinin 2'si Standart, 3'ü dış denetim; Demokratik bulan 5 öğrencinin 2'si Standart,
3 'ü dış denetim; Arkadaşça bulan 36 öğrencinin 1 'i iç denetim, 20'si Standart, 15'i dış
denetim; Fedakar bulan 17 öğrencinin, 8'i Standart, 9'u dış denetim; Aşırı Koruyucu
bulan 4 öğrencinin, 3 'ü Standart, l 'i dış denetim; Diğer seçeneğini işaretleyen 2
öğrencinin 1 'i Standart, 1 'i dış denetim odaklı çıkmıştır.Saldırgan-Tutarsız'ı işaretleyen
1 öğrenci dış denetim; Saldırgan-Diğer'i işaretleyen 1 öğrenci Standart; Otoriter

Tutarsız'ı işaretleyen 2 öğrenci dış denetim; Otoriter-Demokratik'i işaretleyen 2 öğrenci
Standart, Müdahaleci-Arkadaşça'yı işaretleyen 2 öğrencinin 1 'i iç denetim, 1 'i Standart;
Müdahaleci-Fedakar'ı
işaretleyen 1 öğrenci dış denetim; Demokratik-Arkadaşça'yı
I
işaretleyen 7 öğrencinin 1 'i Standart, 6'sı dış denetim; Demokratik-Fedakar'ı işaretleyen
2 öğrenci Standart; Arkadaşça-Fedakar'ı işaretleyen 11 öğrencinin 1 'i iç denetim, 5'i
i

Standart, 5'i dış denetim; Arkadaşça-Aşırı Koruyucu'yu işaretleyen 2 öğrencinin 1 'i
Standart, 1 'i dış denetim; Fedakar-Aşırı Koruyucu'yu işaretleyen 1 öğrenci de dış
denetim odaklı çıkmıştır. 5 kişi kayıp.
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Tablo 5.106 Türkçe Bölümü, Anne-Babalarının Tutumlarını Algılayış Biçimi ve
Denetim Odaklarına İlişkin Çapraz Tablo Sonuçları
Soru 18

(0-3)
İç Denetim
%

I-Saldırgan

-

2-0toriter
3-Tutarsız
4-Müdahaleci
5-Demokratik
6-Arkadaşça
7-Fedakar
8-A:Koruyucu
9-Di~er
1-3
1-9
2-3
. 2-4
2-5
-, 2-6

::

'

:

>

":
'

,,
....

>

'

f

:
:ı

"

I

>
:ı

2-7
2-8
2-9
4-5
4-6
4-7
4-8
5-6
5-7
6-7
6-8
7-8
8-9
Toplam

-

(4-11)
Standart
%
1 (100)
5(62.5)
2 (50)
2 (40)
21 (80.8)
12 (60)
17 (58.6)
4 (57.1)

-

-

-

2 (28.6)
2 (50)

-

1 (3.8)
1 (5)
2 (6.9)

1 (25)

-

1 (16.7)
3 (5)
1 (5)

1(11.1)

11

(12-23)
Dış Denetim
O/o

Toplam

-

1

3 (37.5)
2 (50)
3 (60)
4 (15.4)
7 (35)
10 (34.5)
3 (42.9)
1

4
5
26
20
29
7
1

-

-

5 (71.4)
1 (25)
3
5 (55.6)
5
1
1
1 (16.7)
3 (37.5)
3
4 (66.8)
17 (28.3)
6 (30)
6(31.6)
1 (33.3)
6 (66.7)

7
4
3
9
9
2
1
6
8
6
6
60
20
19
3
9
1
274

4 (44.4)
4
1 (50)

5 (83.3)
5 (62.5)
3 (50)
1 (16.7)
40 (66.7)
13 (65)
13 (68.4)
2 (66.7)
2 (22.2)
1 (100)
162

T::ıhlo " 106'::ı h::ıkt1crımnıfo Tiirlcr.P. höliimiinıfo

8
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sınıf
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2 'si Standart, 2' si dış denetim; Müdahaleci bulan 5 öğrencinin 2 'si Standart, 3 'ü dış
denetim; Demokratik bulan 26 öğrencinin 1 'i iç denetim, 21 'i Standart, 4'ü dış denetim;
Arkadaşça bulan 20 öğrencinin l 'i iç denetim, 12'si Standart, 7'si dış denetim; Fedakar
bulan 29 öğrencinin, 2'si iç denetim, 17'si Standart, lO'u dış denetim; Aşın Koruyucu
bulan 7 öğrencinin, 4 'ü Standart, 3 'ü dış denetim; Diğer seçeneğini işaretleyen 1 öğrenci
dış denetim odaklı çıkmıştır. Otoriter-Tutarsız'ı işaretleyen 7 öğrencinin 2'si Standart,
5'i dış denetim; Otoriter-Müdahaleci'yi

işaretleyen 4 öğrencinin 1 'i iç denetim, 2'si

Standart, l 'i dış denetim; Otoriter-Demokratik'i
Otoriter-Arkadaşça'yı

işaretleyen 3 öğrenci dış denetim;

işaretleyen 9 öğrencinin 4'ü Standart, 5'i dış denetim; OtoriterOtoriter-Aşın

Fedakar'ı işaretleyen 9 öğrencinin 4'ü Standart, 5'i dış denetim;

Koruyucu'yu işaretleyen 2 öğrencinin 1 'i Standart, 1 'i dış denetim; Otoriter-Diğer'i
işaretleyen 1 öğrenci dış denetim; Müdahaleci-Demokratik'i
Standart,

1 'i dış denetim; Müdahaleci-Arkadaşça'yı

Standart, 3 'ü dış denetim; Müdahaleci-Fedakar'ı

işaretleyen 6 öğrencinin 5'i

işaretleyen

8 öğrencinin

5'i

işaretleyen 6 öğrencinin 3 'ü Standart,

3'ü dış denetim; Müdahaleci-Aşın Koruyucu'yu işaretleyen 6 öğrencinin 1 'i iç denetim,
1 'i Standart, 4'ü dış denetim; Demokratik-Arkadaşça'yı
denetim,

40'ı Standart,

öğrencinin 1 'i iç denetim,

işaretleyen 60 öğrencinin 3 'ü iç

17'si dış denetim; Demokratik-Fedakar'ı

işaretleyen 20

13 'ü Standart, 6' sı dış denetim; Arkadaşça-Fedakar' ı

işaretleyen 19 öğrencinin 13 'ü Standart, 6'sı dış denetim; Arkadaşça-Aşın Koruyucu'yu
işaretleyen 3 öğrencinin 2'si Standart, 1 'i dış denetim; Fedakar-Aşın

Koruyucu'yu

işaretleyen 9 öğrencinin 1 'i iç denetim, 2'si Standart, 6'sı dış denetim; Aşın Koruyucu
Diğer'i işaretleyen 1 öğrenci Standart çıkmıştır. 7 kişi kayıp.
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Tablo 5.107 Bölüm, Anne-Babalarının Tutumlarını Algılayış Biçimi ve Denetim
Odaklarına İlişkin Korelasyon
Değişken
Kontrolü
Bölüm

I

I
s18
Aile tutum

Denetim

Tablo

5.107 'e

göre, üniversite

Korelasyon
Significance
(2-tailed)
df
Korelasyon
Significance
(2-tailed)
df

s18
1,000

Denetim
,006
,904

o
,006

388
1,000

,904
388

son sınıf öğrencilerinin

o
anne-babalarının

tutumlarını algılayış biçimi ve denetim odağı arasında pozitif düşük düzeyde bir ilişki
vardır.

5.7.13 Üniversite son sınıf öğrencilerinin, ailelerinden herhangi birinin daha önce
psikolojik yardım alması değişkenine göre atılganlık düzeyleri arasında
anlamlı bir farklılık var mıdır?
Tablo 5.108 Bilgisayar Bölümü, Ailelerinden Herhangi Birinin Daha Önce
Psikolojik Yardım Alması Değişkenine Göre Atılganlık Düzeylerine İlişkin Çapraz
Tablo Sonuçları
I

i

Soru 14
(Aile Psikolojik
Sıkıntı)
Evet
Hayır
Toplam

+ 10-90 Çekingen
O/o

+ 10+90 Atılgan
O/o

Toplam

6 (60)
44 (40.4)
50

4 (40)
65 (59.6)
69

10
109
119

Tablo 5 .108 'e baktığımızda, Bilgisayar bölümünde okuyan üniversite son sınıf
öğrencilerinin

ailelerinden herhangi birinin daha önce psikolojik

yardım alması

değişkeni ile atılganlık düzeylerine göre; Evet diyen 10 öğrencinin, 6'sı çekingen, 4'ü
atılgan, hayır diyen 109 öğrencinin 44'ü çekingen, 65 'i ise atılgan çıkmıştır. Toplamda
119 öğrencinin lO'u evet'i, 109'u ise hayır'ı işaretlemiştir.
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Tablo 5.109 Türkçe Bölümü, Ailelerinden Herhangi Birinin Daha Önce Psikolojik
Yardım Alması Değişkenine Göre Atılganlık Düzeylerine İlişkin
Çapraz Tablo Sonuçları
Soru 14
(Aile Psikolojik
Sıkıntı)
Evet
Hayır
Toplam

+10-90
Çekingen

+10+90
Atılgan

O/o

O/o

25 (75.8)
175 (71.7)
200

8 (24.2)
69 (28.3)
77

Toplam
33
244
277

Tablo 5.109'a baktığımızda, Türkçe bölümünde okuyan üniversite son sınıf
öğrencilerinin

ailelerinden herhangi birinin daha önce psikolojik

yardım alması

değişkeni ile atılganlık düzeylerine göre; Evet diyen 33 öğrencinin, 25 'i çekingen, 8 'i
atılgan, hayır diyen 244 öğrencinin 175'i çekingen, 69'u ise atılgan çıkmıştır. Toplamda
277 öğrencinin 33 'ü evet'i, 244'ü ise hayır'ı işaretlemiştir. 4 kişi kayıp.

Tablo 5.110 Ailelerinden Herhangi Birinin Daha Önce Psikolojik Yardım Alması
Değişkenine Göre Atılganlık Düzeylerine İlişkin T-Testi Değerleri

Bölüm
Atılganlık
s14 (Aile
Psikolojik
sıkıntı)

N
400
395

Ortalama
1,70
-4,0175

Std.Sapma
,458
39,68779

Std.
Ortalama
Hatası
,023
1,99691

399

1,89

,323

,016

Tablo 5.1 lO'a baktığımızda, 399 üniversite son sınıf öğrencisinin ailelerinden
herhangi birinin daha önce psikolojik yardım alması

ile ilgili bölümü, 395'nin de

atılganlık düzeyleri ile ilgili bölümü yanıtladığını görüyoruz.

Tablo 5.111 Ailelerinden Herhangi Birinin Daha Önce Psikolojik Yardım Alması
Değişkenine Göre Atılganlık Düzeylerine İlişkin T-Testi Son uçları
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Test Değeri= O

T

df
399
395
398

74,389
-2,012
117,095

Bölüm
Atılganlık
s14

Sig.
(2-tailed)
,OOO
,045
,OOO

Güven Aralığı Farkı
%95
Ortalama Farkı
1,703
-4,01747
1,895

Düşük
1,66
-7,9434
1,86

Yüksek
1,75
-,0915
1,93

Tablo 5.111 'e baktığımızda, üniversite son sınıf öğrencilerinin, ailelerinden
herhengi birinin daha önce psikolojik

yardım alması değişkenine göre atılganlık

düzeyleri arasında, alfa değeri O. 05 'göre, anlamlı bir farklılık vardır.
5.7.14

Üniversite son sınıf öğrencilerinin, ailelerinden herhengi birinin daha önce
psikolojik yardım alması değişkenine göre denetim odağı arasında anlamlı
bir farklılık var mıdır?

Tablo 5.112 Bilgisayar Bölümü, Ailelerinden Herhangi Birinin Daha Önce
Psikolojik Yardım Alması Değişkenine Göre Denetim Odaklarına İlişkin Çapraz
Tablo Sonuçları
Soru 14
(Aile Psikolojik
Sıkıntı)
Evet

(0-3)
İç Denetim
O/o

3 (2.9)
3

(4-11)
Standart
O/o
7 (58.3)
52 (50)
59

(12-23)
Dış Denetim
O/o
5 (41.7)
49 (47.1)
54

I

Toplam
12
104
116

Tablo 5.112'e baktığımızda, Bilgisayar bölümünde okuyan üniversite son sınıf
öğrencilerinin

ailelerinden herhangi birinin daha önce psikolojik

yardım alması

değişkeni ile denetim odağı düzeylerine göre; Evet diyen 12 öğrencinin, 7'si Standart,
I

5'i dış denetim odaklı, hayır diyen 104 öğrencinin 3'ü iç denetim odaklı, 52'si Standart,
49'u ise dış denetim odaklı çıkmıştır. Toplamda 116 öğrencinin 12'si evet'i, 104'ü ise
hayır'ı işaretlemiştir. 3 kişi kayıp.
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Tablo 5.113 Türkçe Bölümü, Ailelerinden Herhangi Birinin Daha Önce Psikolojik
Yardım Alması Değişkenine Göre Denetim Odaklarına İlişkin Çapraz Tablo
Sonuçları

I

ı

I

Soru 14
(Aile Psikolojik
sıkıntı)
Evet
Ha vır
Toplam

(0-3)
İç Denetim

(4-11)
Standart

(12-23)
Dış Denetim

O/o

O/o

O/o

1 (2.9)
12 (4.9)
13

18 (52.9)
145 (59.7)
163

15 (44.2)
86 (35.4)
101

Toplam
34
243
277

Tablo 5.113 'e baktığımızda, Türkçe bölümünde okuyan üniversite son sınıf
öğrencilerinin

ailelerinden herhangi birinin daha önce psikolojik

yardım alması

değişkeni ile denetim odağı düzeylerine göre; Evet diyen 34 öğrencinin, 1 'i iç denetim
odaklı, 18'i Standart, 15'i dış denetim odaklı, hayır diyen 243 öğrencinin 12'si iç
denetim odaklı, 145'i Standart, 86'sı ise dış denetim odaklı çıkmıştır. Toplamda 277
öğrencinin 34'ü evet'i, 243 'ü ise hayır'ı işaretlemiştir. 4 kişi kayıp.
Tablo 5.114 Ailelerinden Herhangi Birinin Daha Önce Psikolojik Yardım Alması
Değişkenine Göre Denetim Odaklarına İlişkin T-Testi Değerleri

Bolum
s14
Denetim

N
400
399
395

Ortalama
1,70
1,89
10,4453

Std.Sapma
,458
,323
3,71809

Std.
Ortalama
Hatası
,023
,016
,18755

Tablo 5.114'e baktığımızda, 399 üniversite son sınıf öğrencisinin ailelerinden
herhangi birinin daha önce psikolojik yardım alması

ile ilgili bölümü, 393 'ünün de

I

denetim odakları düzeyleri ile ilgili bölümü yanıtladığını görüyoruz.
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Tablo 5.115 Ailelerinden Herhangi Birinin Daha Önce Psikolojik Yardım Alması
Değişkenine Göre Denetim Odaklarına İlişkin T-Testi Sonuçları
Test Değeri= O

Bölüm
s14
Denetim

T
74,389
117,095
55,693

df
399
398
395

Tablo 5.115'e baktığımızda,
herhangi birinin daha önce psikolojik

Sig.
(2-tailed)
,OOO
,OOO
,OOO

Ortalama
Farkı
1,703
1,895
10,44529

Güven Aralığı
Farkı %95

I

Düşük
1,66
1,86
10,0766

Yüksek
1,75
1,93
10,8140

Üniversite son sınıf öğrencilerinin , ailelerinden
yardım alması değişkenine göre denetim odağı

arasında, alfa değeri 0.05 'e göre, anlamlı bir farklılık vardır.

5.7.15 Üniversite son sınıf öğrencilerinin, rehberlik servisinden yardım alma
değişkenine göre atılganlık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var
mıdır?
Tablo 5.116 Bilgisayar Bölümü, Rehberlik Servisinden Yardım Alma Değişkenine
Göre Atılganlık Düzeylerine İlişkin Çapraz Tablo Sonuçları
Soru 14
(Aile Psikolojik
sıkıntı)
Evet

+10-90
Çekingen
O/o
11 (45.8)
43 (47.3)
54

+10+90
Atılgan
O/o
13 (54.2)
48 (52.7)
61

I

Toplam
24
91
115

Tablo 5.116'ya baktığımızda bilgisayar bölümünde okuyan üniversite son sınıf
öğrencilerinin rehberlik servisinden yardım alma ile atılganlık düzeylerine göre; Evet
diyen 24 öğrencinin, 11 'i çekingen, 13 'ü atılgan, hayır diyen 91 öğrencinin 43 'ü
çekingen, 48'i ise atılgan çıkmıştır. Toplamda 115 öğrencinin 24'ü evet'i, 91 'i ise
hayır'ı işaretlemiştir. 4 kişi kayıp.
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Tablo 5.117 Türkçe Bölümü, Rehberlik Servisinden Yardım Alma Değişkenine
Göre Atılganlık Düzeylerine İlişkin Çapraz Tablo Sonuçları
Soru 14
(Aile Psikolojik
sıkıntı)
Evet
Hayır
Toplam

+10-90
Çekingen

+10+90
Atılgan

O/o

O/o

43 (76.8)
160 (72.4)
203

13 (23.2)
61 (27.6)
74

Toplam
56
221
277

Tablo 5.117'ye baktığımızda türkçe bölümünde okuyan üniversite son sınıf
öğrencilerinin rehberlik servisinden yardım alma ile atılganlık düzeylerine göre; Evet
diyen 56 öğrencinin, 43 'ü çekingen, 13 'ü atılgan, hayır diyen 221 öğrencinin 160'1
çekingen, 61 'i ise atılgan çıkmıştır. Toplamda 277 öğrencinin 56'sı evet'i, 221 'i ise
hayır'ı işaretlemiştir. 4 kişi kayıp.
I

Tablo 5.118 Rehberlik Servisinden Yardım Alma Değişkenine Göre
Atılganlık Düzeylerine İlişkin T-Testi Değerleri

Bölüm
s15
Atılganlık

N
400
399
395

Ortalama
1,70
1,82
-4,0175

Std.Sapma
,458
,394
39,68779

Std.
Ortalama
Hatası
,023
,020
1,99691

Tablo 5.118'e baktığımızda 399 üniversite son sınıf öğrencilerinin rehberlik
servisinden yardım alması ile ilgili bölümü, 395'inin de atılganlık düzeyleri ile ilgili
bölümü yanıtladığını görüyoruz.
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Tablo 5.119 Rehberlik Servisinden Yardım Alma Değişkenine Göre Atılganlık
Düzeylerine İlişkin T-Testi Sonuçları
Test Değeri= O

Bölüm
s15
Atılganlık

Tablo 5.119'a
servisinden

df
399
398
395

T
74,389
92,550
-2,012

Sig.
(2-tailed)
,OOO
,OOO
,045

baktığımızda,

üniversite

Ortalama
Farkı
1,703
1,825
-4,01747

Güven Aralığı Farkı
%95
Düşük
1,66
1,79
-7,9434

Yüksek
1,75
1,86
-,0915

son sınıf öğrencilerinin,

rehberlik

yardım alma değişkenine göre atılganlık düzeyleri arasında, alfa değeri

0.05 'e göre, anlamlı bir farklılık vardır.
5.7.16

Üniversite son sınıf öğrencilerinin, rehberlik servisinden yardım alma
değişkenine göre, denetim odakları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

Tablo 5.120 Bilgisayar Bölümü, Rehberlik Servisinden Yardım Alma Değişkenine
Göre Denetim Odaklarına İlişkin Çapraz Tablo Sonuçları
Soru 15
( Kişi
Psikolojik
Yardım)
Evet
Hayır
Toplam

(0-3)
İç Denetim

(4-11)
Standart

(12-23)
Dış Denetim

O/o

O/o

O/o

-

9 (60)
48 (48.5)
57

6 (40)
48 (48.5)
54

3 (3)
3

Toplam

15
99
114

Tablo 5.120'e baktığımızda, Bilgisayar bölümünde okuyan üniversite son sınıf
öğrencilerinin

.
düzeylerine

rehberlik servisinden

yardım alma değişkeni ile

denetim odağı

göre; Evet diyen 15 öğrencinin, 9'u Standart, 6'sı dış denetim odaklı, hayır

diyen 99 öğrencinin 3'ü iç denetim odaklı, 48'i Standart, 48'i ise dış denetim odaklı
çıkmıştır. Toplamda 114 öğrencinin 15'i evet'i, 99'u ise hayır'ı işaretlemiştir. 5 kişi
kayıp.
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Tablo 5.121 Türkçe Bölümü, Rehberlik Servisinden Yardım Alma Değişkenine
Göre Denetim Odaklarına İlişkin Çapraz Tablo Sonuçları

I

Soru 15
( Kişi
Psikolojik
Yardım)
Evet
Hayır
Toplam

(0-3)
İç Denetim
O/o

(4-11)
Standart
O/o

(12-23)
Dış Denetim
O/o

Toplam

1 (1.8)
12 (5.5)
13

35 (61.4)
128 (58.2)
163

21 (36.8)
80 (36.3)
101

57
220
277

Tablo 5.121'e baktığımızda, Türkçe bölümünde okuyan üniversite son sınıf
öğrencilerinin

rehberlik servisinden

yardım alma değişkeni ile

denetim odağı

düzeylerine göre; Evet diyen 34 öğrencinin, 1 'i iç denetim odaklı, 35'i Standart, 21 'i dış
denetim odaklı, hayır diyen 243 öğrencinin 12'si iç denetim odaklı, 128'i Standart, 80'i
ise dış denetim odaklı çıkmıştır. Toplamda 277 öğrencinin 34'ü evet'i, 243'ü ise hayır'ı
işaretlemiştir. 4 kişi kayıp.
Tablo 5.122 Rehberlik Servisinden Yardım Alma Değişkenine Göre
Denetim Odaklarına İlişkin T-Testi Değerleri

Bölüm
S15
Denetim

N
400
399
395

Ortalama
1,70
1,82
10,4453

Std.Sapma
,458
,394
3,71809

Std.
Ortalama
Hatası
,023
,020
,18755

Tablo 5.122'e baktığımızda, 399 üniversite son sınıf öğrencilerinin rehberlik
servisinden yardım alması ile ilgili bölümü, 393 'ünün de denetim odakları düzeyleri ile
ilgili bölümü yanıtladığını görüyoruz.

236

Tablo 5.123 Rehberlik Servisinden Yardım Alma Değişkenine Göre Denetim
Odaklarına İlişkin T-Testi Sonuçları
Test Değeri= O

T
74,389
92,550
55,693

Bölüm
s15
Denetim

Tablo 5.123'e

Sig.
(2-tailed)
,OOO
,OOO
,OOO

df
399
398
395

baktığımızda

Güven Aralığı Farkı
%95

Ortalama
Farkı
1,703
1,825
10,44529

Üniversite

Düşük
1,66
1,79
10,0766

Yüksek
1,75
1,86
10,8140

son sınıf öğrencilerinin,

rehberlik

servisinden yardım alma değişkenine göre denetim odaklan arasında, alfa değeri 0.05'e
göre, anlamlı bir farklılık vardır.

5.7.17 Üniversite son sınıf öğrencilerinin,
uyrukları
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

ve atılganlık

düzeyleri

Tablo 5.124 Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Uyrukları ve Atılganlık
Düzeylerine İlişkin Çapraz Tablo Sonuçları
Çekingen

Atılgan

(+10-90)

(+10+90)

O/o

O/o

KKTC

54 (53.5)

47 (46.5)

101

TC

148 (69.1)

66 (30.9)

214

Dİ GER

52 (65)

28 (35)

80

Toplam

254

141

395

UYRUK

Toplam

Tablo 5.124'e göre, KKTC vatandaşı olan 54 kişi çekingen, 47 kişi atılgan
çıkmıştır. Toplam 1 O 1 kişi. TC vatandaşı 148 kişi çekingen, 66 kişi atılgan çıkmıştır.
Toplam 214 kişi. DİGER uyruklulardan 52 kişi çekingen, 28 kişi atılgan çıkmıştır.
Toplam 80 kişi. 5 kişi de kayıp görünüyor.
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Tablo 5.125 Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Uyrukları ve Atılganlık
Düzeylerine İlişkin MANOV A Sonuçları

Konular Arası Etki Testi

Bağımlı Değişken
UYRUK

Kaynak
Düzeltilmiş
Model

AtılganlıkTOPLAtı.

Kesişme

UYRUK
AtılganlıkTOPLAtı.
UYRUK

BOLUM

SATOPLAM
UYRUK

Hata

AtılganlıkTOPLAI\
UYRUK

Toplam

AtılganlıkTOPLAI\
Düzeltilmiş
Toplam

UYRUK
AtılganlıkTOPLAtv

Type Ill
Kareler

Kareler
Ortalaması

df

Sig.

F

59132,gl.ıı

1

59132,9'1

41,390

1088,85

1

1088,85

2978,07

,OOO
,OOO
,OOO

614,72:

1

614,72,

,430

,512

98,992

,OOO
,OOO

36, 19Z

36,19.:1
59132,94
143,69(
561464,5
1677,00
626972,7

1

1
1

36,19'1

98,992

36,19LI
59132,9.:1

393

,366

393

1428,66

41,390

395
395

179,88•

394

620597,4E

394

Tablo 5.125'e göre, üniversite son sınıf öğrencilerinin, uyrukları (sig=0.000)
alfa değeri

sig=0.05' e göre anlamlı bir farklılık vardır. üniversite

öğrencilerinin, atılganlık (sig=0.000)

düzeyleri arasında alfa değeri

arasında
son sınıf

sig=0.05'e göre

aralarında anlamlı bir farklılık vardır. Uyruk ve atılganlık arasında anlamlı bir farklılık
yoktur.
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5.7.18 Üniversite son sınıf öğrencilerinin,
anlamlı bir farklılık varmıdır?

uyrukları ve denetim odakları arasında

Tablo 5.126 Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Uyrukları ve Denetim Odaklarına
İlişkin Çapraz Tablo Sonuçları
UYRUK

KKTC
TC
DİG ER
Toplam

(0-3)
İç Denetim
O/o
3 (2.7)
11 (5.2)
2 (2.4)
16

(4-11)
Standart
O/o
66 (60.6)
117 (55.4)
45 (56.3)
228

(12-23)
Dış Denetim
O/o
40 (36.7)
83 (39.4)
33 (41.3)
156

Toplam

109
211
80
400

Tablo 5.126'ya göre, KKTC vatandaşı olan 3 kişi iç denetim odaklı, 66 kişi
Standart, 40 kişi de dış denetim odaklı çıkmıştır. Toplam 109 kişi. TC vatandaşı 11 kişi
iç denetim odaklı, 117 kişi Standart, 83 kişi de dış denetim odaklı çıkmıştır. Toplam
211 kişi. DİÖER uyruklulardan 2 kişi iç denetim odaklı, 45 kişi Standart, 33 kişi de dış
denetim odaklı çıkmıştır.Toplam 80 kişi.

239

Tablo 5.127 Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Uyrukları ve Denetim Odaklarına
İlişkin MANOVA Sonuçları
Konular Arası Etki Testi

Kaynak
Düzeltilmiş
Model

Bağımlı Değişken
UYRUK

Kesişme

UYRUK

Kareler
Ortalaması

df

Sig.

1

36,750

100, 13S

,OOO

79,726

1

79,726

5,846

,016

1069,72!

1

1069,72!

2914,88'

,OOO

36952,26

1

36952,26

2709,64!

,OOO

UYRUK

36,750

1

36,750

100, 13S

,OOO

Denetim TOPLAM

79,726

1

79,726

5,846

,016

143,12~

390

,367
13,637

Denetim TOPLAM

Hata

UYRUK
Denetim TOPLAM

5318,54!

390

Toplam

UYRUK

1665,001

392

Denetim TOPLAM
Düzeltilmiş
Toplam

F

36,750

Denetim TOPLAM
BOLUM

Type Ill Kaı
Toplamı

UYRUK
Denetim TOPLAM

48072,00

392

179,875

391

5398,27!

391

Tablo 5.127'e göre, üniversite son sınıf öğrencilerinin, uyrukları (sig=0.000)
alfa değeri

sig=0.05' e göre anlamlı bir farklılık

öğrencilerinin, denetim (sig=0.016) odağı
aralarında

arasında alfa değeri

anlamlı bir farklılık vardır. Uyruk

değeri=0.05 'e göre anlamlı bir farklılık vardır.

vardır. üniversite

ve denetim

arasında
son sınıf

sig=0.05'e

odağı arasında

göre
alfa
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5.7.19 Kiminle yaşadığına
farklılık var mıdır?

bağlı olarak denetim

odakları arasında anlamlı

bir

Tablo 5.128 Ailesi ile Yaşayanların ve Yaşamayanların Denetim Odaklarına İlişkin
Çapraz Tablo Sonuçları
Yaşama

Aile
Yalnız
Akraba
Kardeş
Yurtta Yalnız
Yurtta
Arkadaşlarımla
Diğer
Toplam

(12-23)
Dış Denetim
O/o
43 (42.6)
39 (44.3)
6
7 (33.3)
10 (34.5)
21 (39.6)

Toplam

3 (10.3)
2 (3.8)

(4-11)
Standart
O/o
55 (54.5)
47 (53.4)
6 (50)
14 (66.7)
16 (55.2)
30 (56.6)

4 (4.6)
14

54 (62)
222

29 (33.4)
155

87
391

(0-3)
İç Denetim
O/o
3 (2.9)
2 (2.3)

-

101
88
12
21
29
53

Tablo 5.128'e göre ailesiyle yaşayan 3 kişi iç denetim, 55 kişi Standart, 43 kişi
dış denetim odaklı çıkmıştır. Toplam 101 kişi. Yalnız yaşayan 2 kişi iç denetim, 47 kişi
Standart, 39 kişi dış denetim odaklı çıkmıştır. Toplam 88 kişi. Akrabası ile yaşayan 6
kişi Standart, 6 kişi de dış denetim odaklı çıkmıştır. Toplam 12 kişi. Kardeşi ile yaşayan
14 kişi Standart, 7 kişi dış denetim odaklı çıkmıştır. Toplam 21 kişi. Yurtta yalnız
yaşayan 3 kişi iç denetim odaklı, 16 kişi Standart, 1 O kişi dış denetim odaklı çıkmıştır.
Toplam 29 kişi. Yurtta arkadaşları ile yaşayan 2 kişi iç denetim odaklı, 30 kişi Standart,
21 kişi de dış denetim odaklı çıkmıştır. Toplam 53 kişi. Diğer seçeneğine göre 4 kişi iç
denetim odaklı, 54 kişi Standart, 29 kişi de dış denetim odaklı çıkmıştır. Toplam 87 kişi.
Genelde 14 kişi iç denetim odaklı, 222 kişi Standart, 155 kişi de dış denetim odaklı, 9
kişi de kayıp, toplam 391 kişi. 9 kişi kayıp.
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Tablo 5.129 Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Kiminle Yaşadığına Bağlı Olarak,
Denetim Odaklarına İlişkin MAN OVA Sonuçları

Value Label
YASAMA

1

aile

2

yalnız

N
101
89

3

akraba

13

4

kardes

23

5

yurtta yalnız

30

6

yurtta
arkadasları
mla

51

diğer

86

7

Çoklu Karşılaştırrfta
Etki
Kesişme

Değer
Pillai's Trace

Hipotez df
2,000

Hata df

,095

1857,12gı

2,000

388,000

9,573

1857, 12gı

2,000

388,000

Roy's Largest Root

9,573

1857,12gı

2,000

388,000

Pillai's Trace

,205

50,0298

2,000

388,000

Wilks' Lambda

,795

50,0298

2,000

388,000
388,000
388,000

Hotelling's Trace

,258

50,0298

2,000

Roy's Largest Root

,258

50,0298

2,000

Sig.

388,000

Hotelling's Trace

Wilks' Lambda

BOLUM

,905

F
1857,12gı

Tablo 5. 129' da üniversite son sınıf öğrencilerinin, kiminle yaşadığına bağlı
olarak(sig=0.00), ve denetim odaklan (sig=0.018) arasında alfa değeri=0.05'e göre
anlamlı bir farklılık vardır.

,OOO
,OOO
,OOO
,OOO
,OOO
,OOO
,OOO
,OOO
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Tablo 5.133 Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Kiminle Yaşadığına Bağlı Olarak,
Denetim Odaklarına İlişkin MANOVA Sonuçları

Konular Arası Etki Testi

Kaynak
Düzeltilmiş
Model

Bağımlı Değişken
Denetim TOPLAM
YASAMA

Kesişme

Denetim TOPLAM
YASAMA

BOLUM

DenetimTOPLAM
YASAMA

Hata

Denetim TOPLAM
YASAMA

Toplam

Denetim TOPLAM
YASAMA

Düzeltilmiş
Toplam

Tip ı ı ı Karel
o

Kareler
Ortalaması

df

72,0313

1

72,038

459,14~

1

459,144

36593,77
3466,51 (

F

Sig.

5,284

,022

98,418

,OOO
,OOO
,OOO

1

36593,77

2684,15ı

1

3466,51(

743,053

72,038

1

72,038

5,284

,022

459,144

1

459,144

98,418

,OOO

389

13,633
4,665

5303,33
1814,??L

389

47845,001

391

7793,00(

391

Denetim TOPLAM

5375,371

390

YASAMA

2273,91 f

390

a. R Squared = ,013 (Adjusted R Squared = ,011)
b. R Squared = ,202 (Adjusted R Squared = ,200)

Tablo 5 .130' a göre, üniversite son sınıf öğrencilerinin, kiminle yaşadığına bağlı olarak
(sig=0.000)

alfa değeri sig=0.05'e göre anlamlı bir farklılık vardır. üniversite son sınıf

öğrencilerinin,

denetim (sig=0.022) odağı

arasında alfa değeri

sig=0.05'e

göre

aralarında anlamlı bir farklılık vardır. Kiminle yaşadığına bağlı olarak ve denetim odağı
arasında alfa değeri=0.05 'e göre anlamlı bir farklılık vardır.

1ı\)

1.7.20 Kiminle yaşadığına
farklılık var mıdır?

bağlı olarak atılganlık düzeyleri arasında anlamlı bir

Tablo 5.131 Kiminle Yaşadığına Bağlı Olarak Atılganlık Düzeylerine İlişkin
Çapraz Tablo Sonuçları
Yaşama
Aile
Yalnız
Akraba
Kardeş
Yurtta yalnız
Yurtta
Arkadaşlarımla
Diğer
Toplam

+ 10-90 Çekingen
O/o
56 (55.4)
65 (73)
7 (53.8)
12 (52.2)
22 (73.3)
34 (66.7)
57 (66.3)
253

+10+90 Atılgan
O/o
45 (44.6)
24 (27)
6 (46.2)
11 (47.8)
8 (26.7)
17 (33.3)

Toplam

29 (33.7)
140

86
393

101
89
13
23
30
51

Tablo 5.131 'e göre, ailesiyle yaşayan 56 kişi iç çekingen, 45 kişi atılgan
çıkmıştır. Toplam 1 O 1 kişi. Yalnız yaşayan 65 kişi çekingen, 24 kişi atılgan çıkmıştır.
Toplam 89 kişi. Akrabası ile yaşayan 7 kişi çekingen, 6 kişi de atılgan çıkmıştır. Toplam
13 kişi. Kardeşi ile yaşayan 12 kişi çekingen, 11 kişi atılgan çıkmıştır. Toplam 23 kişi.
Yurtta yalnız yaşayan 22 kişi çekingen, 8 kişi atılgan çıkmıştır. Toplam 30 kişi. Yurtta
arkadaşları ile yaşayan 34 kişi çekingen, 17 kişi atılgan çıkmıştır. Toplam 51 kişi. Diğer
seçeneğine göre 57 kişi çekingen, 29 kişi de atılgan çıkmıştır. Toplam 86 kişi. Genelde
253 kişi çekingen, 140 kişi atılgan,7 kişi kayıp, toplam 393 kişi. 7 kişi kayıp
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Tablo 5.132 Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Kiminle Yaşadığına Bağlı Olarak,
Atılganlık Düzeylerine İlişkin MAN OVA Sonuçları

N

Value Label
YASAMA

1

aile

2

yalnız

3

akraba

13

4

kardes

23

5

yurtta yalnız

30

6

yurtta
arkadasları
mla

51

diğer

86

7

101
89

Konular Arası Etki Testi
Kareler
Ortalaması

Tip Ill Karel
Kaynak
Düzeltilmiş
Model

Bağımlı Değişken
AtılganlıkTOPLAM

25,855

6

4,309

Kesişme

AtılganlıkTOPLAM

664,54S

1

664,54S

BOLUM

718,53(

1

718,53(

14846,21

6

25,855

6

YASAMA

BOLUM

Atı lg ani ı kTOPLAM
BOLUM

Hata

AtılganlıkTOPLAM
BOLUM

Toplam

AtılganlıkTOPLAM
BOLUM

Düzeltilmiş
Toplam

AtılganlıkTOPLAM
BOLUM

df
14846,2,

6

2474,361

F

Sig.

1,590

,149

29,538

,OOO

,427

,514

4925,23(

,OOO

2474,36!

1,590

,149

4,309

29,538

,OOO

600836,58

386

1556,57

56,313

386

,146

621460,77

393

1221,00(

393

615682,79

392

82,168

392

Tablo 5.132'e göre, üniversite son sınıf öğrencilerinin, kiminle yaşadığına bağlı olarak
(sig=0.000)

alfa değeri sig=0.05'e göre anlamlı bir farklılık vardır. üniversite son sınıf
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öğrencilerinin,kiminle yaşadığına bağlı olarak ve atılganlık (sig=0.149)

arasında alfa

değeri sig=0.05'e göre aralarında anlamlı bir farklılık yoktur. Kiminle yaşadığına bağlı
olarak ve atılganlık arasında alfa değeri=0.05'e göre anlamlı bir farklılık yoktur. Bölüm
ve atılganlık arasında da anlamlı bir farklılık yoktur.

1.7.21 Kiminle yaşadığına bağlı olarak akademik başarıları arasında anlamlı bir
farklılık var mıdır?

Tablo 5.133 Kiminle Yaşadığına Bağlı Olarak Akademik Başarılarına İlişkin
Çapraz Tablo Sonuçları

GPA
Yaşama

Aile
Yalnız
Akraba
Kardeş
Y.Yalnız
Y.Arkadş
Diğer
Toplam

4.003.50
Yüksek
Seref

3.503.00
Şeref

3.002.50
Çok
Başarılı

2.502.00
Ba sarılı

2.00 ve
Altı
Başarısız

41
15
4
4
3
14
16

12

97

29

13
18
1
3
11
10
14

12
28
4
5
15
32

23
22
4
6
6
11
25

70

105

97

Tablo 5.133'a baktığımızda,

9

7

5
1
3
1

Toplam
101
90
13
23
30
53
88
398

ailesiyle birlikte yaşayan 101 öğrencinin

13'ü

yüksek şeref, 12' si şeref, 23 'ü çok başarılı, 41 'i başarılı, 12' si başarısız; yalnız yaşayan
90 öğrencinin 18'i yüksek şeref, 28'i şeref, 22'si çok başarılı, 15'i başarılı, 7'si
başarısız; akrabalarıyla birlikte yaşayan 13 öğrencinin l 'i yüksek şeref, 4'ü şeref, 4'ü
çok başarılı, 4'ü başarılı; kardeşleriyle birlikte yaşayan 23 öğrencinin 3 'ü yüksek şeref,
5'si şeref, 6'sı çok başarılı, 3 'ü başarılı, 5'i başarısız; yurtta yalnız yaşayan 30
öğrencinin 11 'i yüksek şeref, 9'ü şeref, 6'sı çok başarılı, 3 'ü başarılı, l 'i başarısız; yurtta
arkadaşlarıyla yaşayan 53 öğrencinin lO'u yüksek şeref, 15'i şeref, ll'i çok başarılı,
14'ü başarılı, 3'ü başarısız; diğer seçeneğini işaretleyen 88 öğrencinin 14'ü yüksek şeref,
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32'si şeref, 25'i çok başarılı, 16'sı başarılı, 1 'i de başarısız çıkmıştır. Toplam 398
öğrenci. 2 kişi kayıp
Tablo 5.134 Kiminle Yaşadığına Bağlı Olarak ve Akademik Başarılarına
İlişkin MANOVA Sonuçları

Value Label
GPA

1,00

N

4.00-3.50
Yüksek
seref

70

2,00

3.50-3.00
seref

105

3,00

3.00-2.50
çok basarılı

97

4,00

2.50-2.00
basarılı

97

5,00

2.00 ve aiti
basarisiz

29
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Konular Arası Etki Testi

Kaynak
Düzeltilmiş
Model

Bağımlı Değişken
YASAMA

Kesişme

YASAMA

Tip Ill
Kareler T.
111,37!

,001

25,639

1

4106,26

1

859,59\

5131,34

YASAMA

111,37

4

27,84~

5,016

,001

25,63~

,OOO

17,18t

4

4,295

4106,26

17, 18(
2181,47
65,83E

BOLUM

Düzeltilmiş
Toplam

5,016

859,591

YASAMA

Toplam

Sig.

F

27,84~

BOLUM
BOLUM
Hata

4

,OOO
,OOO
,OOO

BOLUM

GPA

Kareler
Ortalaması

df

4

4,295

393

5,551

393

, 168

YASAMA

7916,00

398

BOLUM

1238,00

398

YASAMA

2292,84

397

83,015

397

BOLUM

739,751

Tablo 5.134'e göre, üniversite son sınıf öğrencilerinin, kiminle yaşadığına bağlı olarak
(sig=0.001)

alfa değeri sig=0.05'e göre anlamlı bir farklılık vardır. üniversite son sınıf

öğrencilerinin,kiminle yaşadığına bağlı olarak ve akademik başarı (sig=0.001)

arasında

alfa değeri sig=0.05' e göre aralarında anlamlı bir farklılık vardır.

1.8 Öğrencilerin İletişim Becerisini Anlamaya Yönelik Görüşme Bulguları

1. İletişim Tanımına İlişkin Görüşler
Bilgisayar
"anlaşabilme",
bölümündeki
"anlaşmak",

enformatik

bölümündeki

öğrenciler

iletişimi,

"paylaşım",

"konuşma", "bağ kurma" olarak tanımlamıştır. Türkçe öğretmenliği
öğrenciler ise iletişimi, "anlama",
"algılamak",

"konuşmak"

"ilişki",

"diyalog",

olarak tanımlamıştır.

"paylaşmak",

Türkçe bölümündeki

öğrenciler iletişimi tanımlarken daha ayrıntılı ve uzun cümleler kurmuşlardır. Bilgisayar
enformatik öğrencileri iletişimi bir sistem olarak algılamış ve özellikle iletişimin öğeleri
olduğu ve bu öğelerin ilişkisinin önemli olduğunu belirtmişlerdir. "Eğer geribildirim
yoksa

iletişim

öğretmenliğindeki

de anlamsız

olur."

cümlesi

örnek olarak

gösterilebilir.

Türkçe

öğrenciler iletişimi dil ve dil becerileri ile ilişkilendirmişlerdir.
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Örneğin, "Dünyadaki bütün insanların anlaşmasında temel öğe dildir.", "İletişim,
karşındaki insana kendini doğru ifade edebilmedir." "İletişimde en temel etken olarak
insanların birbirlerini dinlemeleri gerektiğini düşünüyorum." türünden ifadelere yer
vermişlerdir.

2. Arkadaşlar Arası İletişimin Nasıl Olduğuna İlişkin Görüşler
Türkçe

öğretmenliği

bölümündeki

görüşme

yapılan

10

öğrenciden

7'si

arkadaşlarıyla ilişkilerinin istedikleri düzeyde yani iyi olduğunu belirtmiştir. 1 öğrenci
ise ilişkilerinin iyi olmadığını belirtmiştir.

Geriye kalan iki öğrenci ise arkadaş

ilişkilerinde çok seçici olduklarını ve çok az arkadaşlarının olduğunu belirtmiştir.
Bilgisayar enformatik bölümündeki görüşme yapılan 9 öğrenciden 5'i arkadaşlarıyla
ilişkilerinin istedikleri düzeyde olduğunu belirtmiştir. 2 öğrenci ise hem iyi hem de kötü
iletişim içerisinde bulunduğu arkadaşlarının olduğunu belirtmiştir. Diğer 2 öğrenci ise
açık olarak arkadaşları ile nasıl bir iletişim içerisinde olduğunu belirtmemiştir.

Öğrencilerin

iletilerinden

çıkarılan

arkadaşlık

ilişkilerine

yönelik

temalar

aşağıdaki gibidir:
•

Konuşmak, doğru ifade ve paylaşım yolu ile arkadaş ilişkilerinin niteliği
artırılabilir.

•

Karşılıklı güven arkadaş ilişkilerinde çok önemlidir.

•

Arkadaşımızın düşüncelerini ve davranışlarını anlamaya çalışmak ve önyargılı
olmamak gerekmektedir.

•

Aynı dönemden

yani akran olan kişiler birbirleriyle

daha kolay iletişim

kurabilirler.
•

Karşımızdakine saygı duymak iletişimin başlangıç noktasıdır.
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3. Öğretmen-Öğrenci İletişiminin Nasıl Olduğuna İlişkin Görüşler
Bilgisayar enformatik bölümündeki görüşme yapılan 9 öğrenciden 5'i (55.56%)
öğretmen-öğrenci ilişkisinin yeterli olduğu yönünde görüş belirtmiştir. 3 öğrenci ise
(33.33%) öğretmen-öğrenci ilişkisinin yeterli olmadığını söylemiştir. Geriye kalan 1
öğrenci

(11.11 %) ise

açık

bir

dille

görüşünü

ifade

etmemiştir.

Öğrencilere,

öğretmenlerle olan ilişkilerinin iyi olması için neler yapılması gerektiği de sorulmuştur.
Alınan yanıtlarda, öğretmenlerin öğrencilere gerekli önem ve saygıyı vermesi, kesintisiz
bir iletişimin olması, belirli bir mesafenin korunması, birebir bir ilişkinin olması,
karşılıklı empati kurulması, öğrencilerin çekinmeden düşüncelerini ifade edebilecekleri
bir ortamın yaratılması, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin beklentilerini açıkça
ortaya koymaları gerektiği, tarafların birbirlerini dinlemeleri, anlamaya çalışmaları ve
sorunların ortak çözümü için çaba sarf edilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.
I

Aşağıdaki ifadeler öğrencilerin görüşlerini aynen yansıtmaktadır:
"Bize gerekli önemi ve saygıyı verirlerse zannederim yeterince aramızda iletişim kalitesi
olacak. " (I)
"Gerek internet yoluyla gerek başka yollarla istediğimiz ve anlamadığımız konularda
bize yardımcı olmalarını istiyoruz. " (2)
"Öğretmen öğrenci arasındaki iletişim her zaman saygı ve sevgi temelinde olmalı ve her
zaman belirli bir mesafe korunmalıdır. İletişimin kalitesi böylece uzun süreli ve sağlıklı
olur." (3)
"İnsan hocasını sevdiği zaman dersi daha çok seviyor." (4)
"Bence öğrenci-öğretmen ilişkisi daha birebir olmalı ki insan kendi üstündeki
çekingenliği atabilsin. Öğretmenle öğrenci karşılıklı olarak empati kurabilmelidir. Bunu
başarırlarsa iletişimin kalitesi artar. Aldığımız derslerde bu konuda bize yardımcı olur.
(5)
"Öğretmenle öğrenci arasındaki iletişim arkadaşça olmalıdır. Öğretmen kendini çok
büyük görmemelidir. Öğretmen ve öğrenci karşılıklı olarak beklentilerini açıkça ortaya
koymalıdır. Öğretmen zaten toplumda saygın bir konumdadır ve bu saygınlığını
öğrencilere de iletmelidir. " (7)
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"Öğretmenlerin öğrencileri daha iyi tanımaları gerekir ki öğrencilerin bir sorunu
olduğu zaman onları daha iyi anlayabilsinler. Öğrencilerin de tabi öğretmenleri
anlamaları gerekir. Her öğretmenin kendine göre bir kriteri vardır. Bence, ilk başta
dediğimiz gibi saygı ve dürüstlük gelmektedir. Öğretmenlerle öğrenci arasındaki
ilişkiler cana yakın olmalı ve öğretmen kendini sevdire bilmeli. " (9)

Türkçe öğretmenliği bölümündeki görüşme yapılan 10 öğrenciden 7'si (70%)
öğretmen-öğrenci ilişkisinin yeterli olduğu yönünde görüş belirtmiştir. 3 öğrenci ise
(30%)

öğretmen-öğrenci

ilişkisinin

yeterli

olmadığını

söylemiştir.

Öğrencilere,

öğretmenlerle olan ilişkilerinin iyi olması için neler yapılması gerektiği de sorulmuştur.
Alınan yanıtlarda, öğretmenlerin öğrencilerin sorunlarının anlamaya ve paylaşmaya
çalışmasının önemli olduğu, karşılıksız bir ilişki içerisinde olmaları, saygı ve güvene
dayalı

bir ilişkiye

sahip

olmaları,

iki

tarafın

da sorumluluklarını

bilmeleri,

öğretmenlerin öğrencilere ayrım yapmadan eşit davranmaları ve öğrenciden de bir şeyler
öğrenmeye çalışmaları yani her şeyi ben bilirim anlayışından uzak olmaları gerektiği
üzerinde durulmuştur. Aşağıdaki ifadeler öğrencilerin görüşlerini aynen yansıtmaktadır:
Öğrencinin kendi arkadaşıyla olan iletişiminden daha farklı yani seviyeli olmalıdır.
Öğretmenin de öğrenciyi anlayışlı bir şekilde dinlemesi lazım. İletişim açısından öğrenci
ile bir şeyler paylaşması lazım. Sadece her şey ders değildir. Normalde de bir
öğretmenin ofisine gittiğim zaman düzgün bir iletişim kurmasını isterim. (2)
Öğrenci istediği zaman
öğrencinin annesidir. (3)

öğretmene

danışabilmelidir.

Çünkü öğretmen

sırasında

Öğrencilerin öğretmenlerini biraz daha saygı değer pozisyonda görmeleri gerekir. Yeri
geldiği zaman da öğretmenler öğrencileri biraz daha ciddiye alarak ve saygı göstererek
kaliteyi artırabilirler. (5)
İletişimin en önemli etkeni olan saygının ön planda olması gerektiğini düşünüyorum.
Çünkü, her şeyden önce bir saygı olması demek, kişilerin birbirlerinin görüşlerine saygı
duyması, ani tepkiler ve karşılıklı düşünceler karşısında farklı tepkiler içerisine
girilmemesi gerekir. (7)
Çok yüksek derecede bir iletişim beklenemeyebilir ama yine de birbirlerine karşı
anlaşacak ve duygu ve düşüncelerini anlatacak kadar düzgün olmalıdır. Çünkü bizler
buraya eğitim almaya geldik, öğretmenler ise bize o eğitimi vermeye geldi. Bizim
buradan iyi bir şeyler almamız için iyi bir iletişim kurmamız gerekiyor. (8)
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Bence öğretmen öğrencisinin karşısında kendini çok ileri olarak görmemeli, yani her
şeyi en iyi ben bilirim karşımdaki insan yanlış görür diye algılamamalı ve öğrencisinin
fikirlerine önem vermeli, öğrenci de öğretmen gerekli saygıyı göstermeli ve gerekli
noktalarda öğretmenini dinlemelidir diye düşünüyorum. (9)
4. Sınıftaki Grup İletişiminin Nasıl Olduğuna İlişkin Görüşler
Bilgisayar

enformatik

bölümündeki

öğrencilerin

çoğu

öğrenme-öğretme

ortamındaki gruplara dayalı iletişimin yetersiz olduğu konusunda görüş belirtmişlerdir.
Bu sonucu aşağıdaki ifadelerden çıkarabiliriz:
"Her konunun rahatlıkla
göremiyorum." (])

konuşulabileceği

ortamlar

hazırlanmalıdır.

Bunu pek

"Grup halinde olduğu zaman problem çıkabiliyor. Proje yaparken bile grup halinde

değil de bireysel olduğum zaman daha etkili olduğuma inanıyorum." (3)
"Ödevlerin gruplar halinde yapılmasına karşıyım. Adaletli bir görev dağılımı olmuyor
bu da adaletsizliğe yol açıyor. Bu yüzden birebir daha etkilidir. " (4)
"Sınıf ortamımızın daha sıcak, daha
düzenlenmesi gerekir. " (7)

beraber

ve yakın

olabileceğimiz

şekilde

"Birliktelik olmalı, birbirine değer vermeli ve her şey saygı çerçevesinde olmalı. " (9)
Türkçe öğretmenliği bölümündeki öğrencilerin bir bölümü grup iletişiminin
yeterliği olduğunu, bir bölümü ise yeterli olmadığını belirtmişlerdir. Düşüncelerini
C

aşağıdaki ifadelerden çıkarabiliriz:
"Her öğrencinin tek tek bir öğretmene ulaşıp konuşması mümkün olmayabilir fakat grup
olarak veya bir lider seçilerek grup adına öğretmene konuşması daha etkili olabilir.
Böylece iletişim süreci daha hızlı ve daha etkili olur. Bunu bölümümüzde
başarabildiğimizi düşünüyorum. " (3)
"Öğrenciler birleşmemek ve bir araya gelmemek için ellerinden geleni yapıyorlar, ama
bu değiştirilebilir. İnşallah önümüzdeki yıllarda öğrencilerin fikirleri değişir de başka
sonuçlar ortaya çıkar diye düşünüyorum. " (8)
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5. İletişimin Atılganlık, Denetim Odağı ve Akademik Başarıya Etkisine İlişkin
Görüşler
Hem bilgisayar enformatik hem de Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencileri
sağlıklı iletişimin eğitimi olumlu yönde etkileyeceğine ilişkin fikir birliğine sahiptirler.
İletişimin atılganlığı ve denetim odağım olumlu yönde etkileyeceği, atılganlık ve
denetim odağının ise akademik başarı elde etmede son derece önemli olduğu
belirtilmiştir.
Bilgisayar enformatik bölümünden görüşme yapılan bazı
düşünceleri aşağıda verilmiştir:

öğrencilerin

Kendimi tam ifade edemediğim için akademik başarım düşüyor. (1)
Sağlıklı iletişim ilgiyi artıracağındanve ayrıca öğrenimi zevkli kılacağından, öğrencinin
atılganlık düzeyini ve öğrenme merakını olumluyönde etkileyecektir. (2)
Çekingen olduğun zaman her şeyi akışına bırakırsınfakat atılgan olduğun zaman bir
sorun olsa bile karşındaki başbakan olsa bile rahatlıkla dile getirebilirsin. İletişimin
özellikle atılganlıkla ilişkisi vardır. Sınıf içinde takıldığımız bir nokta olsa atılgan
olduğumuz zaman rahatlıkla çekinmeden sorup daha iyi öğrenebiliyoruz. Öğretmen de
bize takıldığımız noktadayardım ediyor. (4)
İletişimin büyük bir önemi vardır. Çünkü insanlar rahatça gidip öğretmenine kendini
ifade edebilirse, derdini anlatabilirse ve karşısındakinden cevap alabilirse bence tüm
sorunlar ortadan kalkar. (6)
Türkçe öğretmenliği bölümünden görüşme yapılan bazı öğrencilerin düşünceleri
aşağıda verilmiştir:
İletişimin rolü ve önemi eğitimde çok büyüktür. Biz Türk toplumunun iletişimi çok iyi
değildir. Çünkü, küçükten beri bize verilen eğitim sisteminde öğrencinin söz hakkıyoktur
ve öğretmenin her söylediği tartışmasız doğrudur.Aileler de çocukları konuştuğu zaman
saygısızlık olarak nitelendirilirler. Öğrenci de üniversite yıllarına geldiğinde kendini
yeterince ifade edemez. Aslında yeteri kadar bilgisi vardır fakat atılgan olamadığı için
akademik başarısına olumsuz etki eder. (I)
Her zaman öğrencının atılgan olması gerekir, istediği her şeyi hayatta
gerçekleştirebilmekve başarılı olabilmek için atılgan olmak gerekir. Atılgan bir öğrenci
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öğretmenin dikkatini çeker ve sakin biri ne kadar başarılı olursa olsun atılgan birine
oranla daha dezavantajlıdır. (2)
Jletişim burada bir numaralı role sahiptir. Çünkü insanlar arasında iletişim olmadığı
zaman hiçbir şeyin olamayacağınıdüşünüyorum. (3)
Akademik başarıda iletişimin rolü çok önemlidir. Eğer bir öğrencinin iletişim yeteneği
yoksa akademik başarısı çok düşük olur. Öğrenci ne kadar ders çalışırsa çalışsın
öğretmenini sevmiyorsa, çevresindeki arkadaşlarıyla ve okulla iletişimi iyi değilse
derslerinden yüksek bir verim sağlayamaz. Kişinin kendini toplum içinde iyi ifade
edebilmesi lazım, bunu kazanabilmesi de en başta ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla
iyi bir iletişim kurması lazım. Tabi insanın bir de kendine güveni olması gerekiyor. (4)
Sınif içinde pasif bir dinleyici olmanın kötü olacağını düşünüyorum. Çünkü pasif bir
di~leyici demek derse katılmamak ve bedensel olarak orada olsa bile zihinsel açıdan
başka yerde olmak demektir. Bundan dolayı öğrenci aktif olmalıdır ve iletişim sürecine
katılmalıdır. (5)
Atılganlık dilin iyi kullanılmasınıve iletişimi gerektirir. (6)
Atılgan bir insan zaten iyi iletişim kuran bir insandır. İletişim kurunca da sınif içindeki
akademik başarısıyükselecektir. (7)

Literatürdeki araştırmalar, iletişimin atılganlık, denetim odağı ve akademik
haşan ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Şahin (1997) iletişim becerisinin atılganlığı
da içine aldığını yani kapsadığını

belirtmiştir.

Selimhocaoğlu

(2004), iletişimin

akademik becerilerin ve hedeflenen bilgilerin öğretilmesinde oldukça etkili olduğunu
belirtmiştir. Serin (2008) ise denetim odağı ile iletişim ilişkisini karşılaştırmalı olarak
incelemiş ve iletişimin bireyin hangi denetim odağı türünde olduğunu belirlemede
önemli bir araç olduğunu vurgulamıştır. İletişim göstergeleri, bireyin içten denetimli mi
yoksa dıştan denetimli mi olduklarını belirlemede bir ölçüt olarak kullanılabilmektedir.
İletişim becerileri kişiler arası iletişimlerin yoğun olduğu meslek alanlarında
haşan için önemli öğelerden biridir. Eğitim sürecinde de çok yönlü iletişim biçimleri
mevcuttur. Öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci, öğretmen-veli, öğretmen-yönetici, veli
yönetici ... gibi. Tüm bu ilişkilerde yaşanan iletişimler, öğretim kalitesini yani akademik

254

başarıyı etkileyebildiği gibi öğrencilerin kişilik özelliklerini de biçimlendirebilmektedir.
Sürekli engellenen veya konuşulması dinlenmeyen bir çocuk içine kapanabilir ve
atılganlıktan yoksun olabilir.
kuramayan

bir çocuk

Derdini etkili bir biçimde anlatamayan yani iletişim

sorunlarını

rahatça

çözemeyecektir.

Problemleri

gözünde

· büyüyecektir; bu durumda sorun yaşama sıklığı artacaktır. Dıştan denetimli bireyler
sorunların

kendilerinden

çözümünde

bireyin

kaynaklanmadığını

çoğu

zaman

kendi

düşünmektedirler.
yeterliği

ve

Halbuki

becerileri

ön

sorunların
plandadır.

Görjişmelerden elde edilen bulgular öğrencilerin daha çok iç denetimli ve atılgan
olduklarına işaret etmektedir. Öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla yaşadıkları sorunların
temelinde kendi iletişim becerilerinin eksikliğinin sorun olabileceğini belirtmişlerdir.
Elbette

ki

sorunun

başkalarından

(öğretmenlerden

veya

arkadaşlarından)

kaynaklandığını belirten öğrenciler de vardır ancak kendinde sorun olabileceğini ve bu
I

sorunları çözmesi gerektiğini belirten öğrencilerin

sayısı daha çoktur. Aşağıdaki

cümleler, öğrencilerin atılgan ve içten denetimli olduğuna işaret etmektedir. Sorunların
temelinde kendilerini görmekte ve kendi yeterliliklerinin-becerilerinin
inanmaktadırlar.

Özellikle de iletişim becerilerinin

önemli olduğuna

eğitim sürecinde çok önemli

olduğuna vurgu yapmışlardır.

"Kendimitam ifade edemediğim için akademik başarım düşüyor."
"Bizler buraya eğitim almaya geldik, öğretmenler ise bize o eğitimi vermeye
geldi. Bizim buradan iyi bir şeyler almamız için iyi bir iletişim kurmamızgerekiyor."
"Sınıf içinde pasif bir dinleyici olmanın kötü olacağını düşünüyorum. Çünkü
pasif bir dinleyici demek derse katılmamak ve bedensel olarak orada olsa bile zihinsel
açıdan başka yerde olmak demektir. Bundan dolayı öğrenci aktif olmalıdır ve iletişim
sürecine katılmalıdır."
"Atılgan bir öğrenci öğretmenin dikkatini çeker ve sakin biri ne kadar başarılı
olursa olsun atılgan birine oranla daha dezavantajlıdır."
"Akademik başarıda iletişimin rolü çok önemlidir. Eğer bir öğrencinin iletişim
yeteneği yoksa akademik başarısı çok düşük olur. Öğrenci ne kadar ders çalışırsa
çalışsın öğretmenini sevmiyorsa, çevresindeki arkadaşlarıyla ve okulla iletişimi iyi
değilse derslerindenyüksek bir verim sağlayamaz."
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BÖLÜM VI
SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu bölümde

Doğu Akdeniz üniversitesinde okuyan son sınıf öğrencilerinin,

atılganlık düzeyleri ve denetim odaklarıyla, akademik başarılan
incelemek ve farklı değişkenler açısından aralarında

arasındaki ilişkiyi

anlamlı bir farklılığın olup

olmadığını ve öğrencilerin iletişim becerisini anlamaya yönelik bulgularla tartışılmıştır.
Ayrıca öneriler getirilmiştir.

Anılan amaca uluşma sürecinde desenlenen alt amaçlara ilişkin sonuçlar aşağıda
1

öz olarak listelenmiştir.

Fen Bilimleri Bölümlerinde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin, Atılganlık
Düzeylerine İlişkin Sonuçlar.

Araştırmanın bulgularına dayanarak geliştirilmiş olan sonuçlar aşağıdaki gibidir;

a) Araştırmada bağımsız değişken olarak incelenen cinsiyetin deneklerin
atılganlık düzeylerinde anlamlı bir rölün olup olmadığı incelenmiştir. Cinsiyet
faktörünün ele alınması atılganlık ve akademik haşan arsında yapılan ve yapılacak olan
çalışmalara yön vermesi açısından önemli-görülmüştür.

Araştırmada elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edildiğinde atılganlık ile
cinsiyet değişkeni arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur.Yurt dışında yapılan
araştırmalarda atılganlığın, cinsiyet bakımından farklılık gösterdiğine dair bulgular elde
eden araştırmalar olduğu görülmektedir, Stebbins ve arkadaşlarının (1977), üniversite
öğrencileri ile yaptıkları bir araştırmanın sonucunda, kızların, erkeklere göre daha atılgan
oldukları görülmüştür. Bu bulgular çalışmamızın sonucu ile parallik göstermemektedir. Fakat
alanyazındaki diğer çalışmalar incelendiğinde farklı sonuçlar olduğu görülmektedir.
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Türkiye'de

yapılan araştırmaların

bazılarında

(An, 1989); bazılarında da ise bulunamamıştır
ilgili bulgulardaki
. olmasından

cinsiyete bağlı farklılıklar bulunmuştur
(İnceoğlu ve Ayatar, 1987; 23). Cinsiyetle

bu tutarsızlığın, kısmen atılganlığın sosyo-kültürel

kaynaklandığı

düşünülmektedir.

etkenlere bağlı

aynı kültürün alt-kültürleri

arasında bile

cinsiyete bağlı farklılıkların bazen bulunduğu bazen de bulunmadığı görülmüştür (Florian,
Zernitskyve

Schurka, 1987; Fukuyama ve Greenfield, 1983; Furnham ve Nenderson,

1981;

Furnham, 1979; Stubbins ve Ark., 1977; Galassi ve Galassi, 1974 akt.; Erbaş, 2000). An
(1989) üniversite öğrencilerinin cinsiyetlerinin atılganlık düzeyine etkisini belirlemek amacıyla
yapmış olduğu araştırmada, erkek öğrencilerin atılganlık puan ortalamalarının kızlarınkinden
önemli düzeyde yüksek olduğunu tesbit etmiştir. Bu bulgular bizim çalışmamızın sonucu ile
parellellik göstermektedir.

Bazı araştırmalarda atılgan ve saldırgan davranışın kültürden kültüre farklı
algılanabildiği, kültürün farklı cinsiyetlere yüklendiği rollerin, cinsiyetin ortaya koyduğu
davranışın algılanışını etkilediği belirtilmiştir. Kültürümüzde aynı tepkiyi verdiğinde bir erkek
atılgan olarak değerlendirilirken ve onaylarken, bir kadın ise saldırgan olarak değerlendirilerek
onaylanmaktadır.

Atılganlıkla ilgili araştırmalar ilerledikçe atılganlığın cinsiyet ile olan ilişkisi daha iyi
anlaşılmaktadır. Kültürün ve anne baba tutumlarının farklı cinsiyetlere yüklendiği rollerin ve
beklentilerin atılganlık ile cinsiyet ilşkisiyle ilgili farklı bulguların ortaya çıkmasına neden
olduğu düşünülmektedir.

b) Araştırmada

elde edilen veriler istatistiksel

ile yaş değişkeni arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur.
grubundaki

öğrencilerin

atılganlık düzeylerine

atılganlık düzeylerinin

olarak analiz edildiğinde

19-20 ve 25- ve üzeri yaş

21-24 yaş grubundaki

göre daha düşük olduğu görülmüştür.

düzeyi de artması beklenmektedir.

atılganlık

öğrencilerin

Yaş ilerledikçe

atılganlık

Bunun nedeninin ergenlerin yaşlan ilerledikçe

fazla deneyim sahibi olmaları kişiler arası ilşkilerde giderek daha etkin bir hale

daha
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gelmeleri, sosyal öğrenmelerinin artması olduğu düşünülmektedir. Yaş ilerledikçe artan
bilgi ve deneyim, bireyin kendine olan güvenini, kendini daha açık ve doğru bir biçimde
ortaya koya bilmesi sağlanması açısından oldukça önemlidir. Ancak bizim
sonuçlarımızla yaş ilerledikçe üniversite öğrencilerinin daha çekingen oldukları
gözlenmiştir.

c) Araştırmada atılganlık ile mesleğe kendi isteği ile girmeyenler arasında anlamlı bir
fark yoktur. Bu da bize öğrencilerin mesleğe girerken veya girmeyenler arsında etkilemediği
)

yani bir iletişim becerisi olan atılganlığın kişiler arası iletişim becerilerini etkilenmediklerini
düşündürmektedir.
(

Fen Bilimleri Bölümlerinde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Denetim
I

Odaklarına ilişkin Sonuçlar.

a) Araştırmada elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edildiğinde denetim
odağı ile cinsiyet değişkeni arasındaki ilişki anlamlı bir fark bulunmuştur.

Denetim

odağı ile ilgili literatür incelendiği zaman cinsiyetle ilişkin bulgularda farklı sonuçların
olduğu ortaya çıkmıştır. Yeşilyaprak (1988), Gündüz (1986), Aksoy, (1992) ve Şahin
(2005) denetim odağı ile cinsiyet arasındaki ilişkilere baktıkları araştırmalarda cinsiyetle
ilşkin anlamlı farklılıklar olmadığı ortaya koymuşlardır (Erdoğan, 2003). Bu sonuçlar
bizim çalışmamızla parallellik göstermemekle birlikte, Nowicki,

(1978), Özerdem

(2003) ve Persons & Scheider(1974) denetim odağı ve cinsiyetler arasında anlamlı bir
farklılık olduğunu bulgulamışlarıdır. Cinsiyet lise öğrencilerinin gelişim dönemlerinde
yaşadıkları stres ve bunun denetim odağı ile ilişkisi üzerinde yaptığı çalışmasında,
stresin, kızlarda okul öncesi ve erinlik, erkeklerde ise ilkokul ve erinlik yıllarında
dışsallıkla ilişkilendiğini bulmuştur. Araştırmacı bu bulgulardan hareketle kızlarda ve
erkeklerde

yüksek

düzeyde

stresin dış denetim

odağı ile ilişkili

olabileceğini

savunmuştur bu bizim çalışmamızla ayni paralellikte göstermektedir. Nowicki, (1978).
Bu da bize öğrencilerin mesleki formasyunu kazanırken stresle ilişkili olabileceğini
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düşündürmektedir. Denetim odağının içten dışa, dıştan içe doğru değişebileceğini
kanıtlayan birçok araştırma ve çalışma da yapılmıştır: (De Charms.1972; Nowicki ve
Barnes.

1973; Diamond

Shapiro,1973;

Reimains,

1974; Gutkin,

1978;

akt.;

Dönmez, 1983: 39-40).

b) Araştırmada denetim odağı yaş değişkeni arasında anlamlı bir fark vardır.
Adams

(1983)

ve Kıralp

(2007)

yılında

yaptıkları

araştırmalarında,

yaşla

birlikle içten denetimlilik oranında belirgin bir şekilde artma olmuştur. Bu araştırmanın
'
bizim
çalışmamızla tamamen ters olarak görülmektedir yaş oranı yükseldikçe dış

denetimlilik bir şekilde artış göstermektedir.Bu sonuç bize bireylerin yaşlarının artması
j

ile bireylerin

karşılaştığı olaylan ve sonuçlan kendi davranışlarına bağlı olarak

algılamadıklarını yani olaylan denetiminin kendi ellerinde olmadığını inaçlannın
,

I

olduğunu göstermektedir. Burada bir konuyu da gözardı etmemekte yarar vardır
kullandığımız ölçek insanları değişmez bir biçimde, kesin olarak siyah- beyaz şeklinde
içten denetimler ve dıştan denetimler gibi iki sınıfa ayırmamaktadır.Bu özellikler alınan
farklı zaman kesitlerinde farklılık gösterebilmektedir. Unutulmamalıdır ki bir bireyin
belli bir durumdaki davranışını bir çok değişken birlikte belirler. İnsanları değişmez ve
kesin iki sınıfta ayırmak bu değişkenleri gözardı eden bir sınıflandırma hatası olur ve
davranışı tahmin etme sürecini çok yalına indirger.
c) Araştırmadadenetimodağıile mesleğekendiisteğiile girmeyenlerarasındaanlamlı
bir fark vardır.Kendim diyenlerin%56.6 yüksekbir oranla standartseviyedeolması kişilik
değişkeniolan denetimodağının öğrencilerindış etkenklerdenetkilenmedikleriniçıkabilecek
sonuçlarınkendiellerindeolduğunuinancındaolduğunugöstermektedir.
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?en Bilimleri Bölümlerinde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyleri
re Denetim Odaklarının, Akademik Başarı ile İlişkisinin Sonuçları.

a) Bu çalışmada fen bilimleri bölümündeki öğrencilerin, atılganlık düzeyleri ile
ç:endi akademik başarılan arasında çok düşük düzeyde de olsa artı yönde ilişki olduğu
oulunmuştur. Aynı şekilde, öğretmen adaylarının denetim odaklan ile kendi akademik
oaşanlan arasında çok düşük düzeyde artı yönde bir ilişki vardır.

b) Hjelle (1970), Henson (1976), Findley ve Cooper (1983) ve Boss ve Taylor
(198~) yaptıkları araştırmalarda içten denetimin başarı ile yüksek düzeyde anlamlı ve
/

pozitif bir ilişki gösterdiğini saptamıştır (Helle, 1970; 326). Diğer yandan, Eisenman ve
Platt (1968; 278-285) akademik başarı ve denetim odağı arsında zayıf bir ilişki
I

bulmuşlardır.

Araştırmanın

sonuçlan Eisman ve Platt'ın

çalışmaları ile benzerdir.

Eğitim sürecinde başarı elde etmek oldukça değerlidir ve başarıyı artırma yöntemleri
üzerinde

durulmaktadır.

özelliklerinin

belirleyici

değerlendirebilir

Birey, elde ettiği başarı ile ilgili olarak kendi kişilik
olduğuna inanırsa, birçok davranışını

ve kendini

geliştirebilir.

Atılgan

ve içten

eleştirel

anlamda

denetimli

bireyler

kendilerine daha çok güvenirler ve başarı elde etme konusunda daha inançlıdırlar.

c) Araştırmada öğrencilerin akademik başarısı, atılganlık düzeyi ve denetim
odağına bağlı olarak şöyle yorumlanabilir.
düzeylerinde

Denetim odağı düzeyleri ve atılganlık

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır; Denetim odağı düzeyleri ve atılganlık

düzeylerinde anlamlı bir ilişki bulunmamıştır; Bilgisyar enformatik bölümünde okuyan
öğrencilerin, elde ettiği başarı ile ilgili olarak kendi kişilik özelliklerinin

belirleyici

olduğuna inanırsa, birçok davranışını eleştirel anlamda değerlendirebilir

ve kendini

geliştirebilir.

Atılgan ve içten denetimli bireyler kendilerine

ve başarı elde etme konusunda daha inançlı olunabilirler.

daha çok güvenirler
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Sosyal Bilimleri Bölümlerinde

Okuyan Üniversite Öğrencilerinin

Atılganlık

Düzeylerine İlişkin Sonuçlar.
a) Araştırmada elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edildiğinde sosyal
bilimleri bölümünde okuyan öğrencilerin

atılganlık ile cinsiyet değişkeni arasındaki

ilişki anlamlı bulunmuştur. Kadınlar %24,8 Atılgan iken erkekler %31,2 olarak tesbit
edilmiştir. Buda bize öğrencilerin bölümlerinin faklı olsa bile kültürel faktörlerin etkili
olabileceğini ve yapılan bazı araştırmalarda atılgan ve saldırgan davranışın kültürden kültüre
farklı algılanabildiği, kültürün farklı cinsiyetlere yüklendiği rollerin, cinsiyetin ortaya koyduğu
davranışın
algılanışını etkilediği belirtilmiştir.
r
b) Yaş grubunda olan üniversite öğrencilerinin,

atılganlık düzeylerine göre

aralarında anlamlı bir fark vardır. 19-30 ve üzeri yaş grubundaki öğrencilerin atılganlık
düzeylerinden grubundaki öğrencilerin atılganlık düzeylerine göre daha düşük olduğu
görülmüştür. Hatta sosyal bilimler bölümünde okuyan öğrencilerin yaşları ilerledikçe
çekingenlik gösterdikleri söylenebilir.

c) Araştırmada atılganlık ile mesleğe kendi isteği ile girmeyenler arasında anlamlı bir
fark vardır. Bu da bize öğrencilerin mesleğe girerken veya girmeyenler arsında etkilendiğini
yani kendim diyenlerin %74.7 büyük bir çoğunluğu çekingen ailem %56.3 ve öğretmenim
%85.7 lik büyük bir ortalamayla çekingen olduklarını göstermektedir bu da bize kendi
isteğiyle

girenlerin

ve girmeyenlerin

iletişmlerinden birbirlerinden etkilendiklerini

göstermektedir.

Sosyal Bilimleri Bölümlerinde

Okuyan

Üniversite

Öğrencilerinin

Denetim

Odaklarına İlişkin Sonuçlar.
a) Araştırmada öğrencilerin cinsiyetlerine göre bakıldığımızda anlamlı bir sonuç
çıkmıştır. Buda bize kadınların erkeklere oranla dış denetimli olduklarını göstermekedir
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buda bize sosyal bilimlerde okuyan kız öğrencilerin

erkelere oranla daha stresli

oldukları söylenebilir.

b) Farklı yaş gruplarındaki üniversite son sınıf öğrencilerin, denetim odakları
düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Öğrencilerin yaşları ilerledikçe lehine
anlamlı bir fark çıkmıştır. Alanyazında yaş değişkeninin denetim odağı ile ilişkisini
incelemek için yapılan araştırmalarda (Nowiciki ve Stricland, 1973; Sherman 1984,
Akt.;Yamlmaz,

1999) yaşın ilerlemesiyle

içsel denetimin

arttığı sonucunu tesbit

etmişlerdir. Bu bulgular da bu araştırma sonuçları ile örtüşmektedir yani yaş ilerledikçe
sosyal bilimlerde okuyan öğrencilerin standart değerde yer aldıklarım söyleyebiliriz. Bu
sonuçlar da. bize bireylerin yaşlarının artması ile bireylerin karşılaştığı olaylan ve
sonuçlan kendi davranışlarına bağlı olarak algıladıklarım yani olaylan denetimlerinin
I

kendi ellerinde olduğu inaçlarının olduğunu göstermektadir.
c) Bu mesleğe kendi isteğiyle girenlerin ve girmeyenlerin denetim odakları
arasında anlamlı bir fark vardır. Kendim %63.9, ailem %51.8 ve öğretmenim %53.3
standart seviyede olmasına rağmen arkadaşım diyen %65.7 sinin dış denetimli
olduklarım söyleyebiliriz. bu da bize kendi isteğiyle girenlerin ve girmeyenlerin
iletişimlerindenbirbirlerindenetkilendiklerinigöstermektedir.
Sosyal Bilimler Bölümlerinde

Okuyan

Üniversite Öğrencilerinin

Atılganlık

Düzeyleri ve Denetim Odaklarının, Akademik Başarı ile İlişkisine Ait Sonuçlar
a) Bu çalışmada sosyal bilimleri bölümündeki öğrencilerin, atılganlık düzeyleri
ile kendi akademik başarıları arasında çok düşük düzeyde artı yönde ilişki olduğu
bulunmuştur. Aynı şekilde, öğretmen adaylarının denetim odakları ile kendi akademik
başarıları arasında çok düşük düzeyde artı yönde bir ilişki vardır.
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b) Araştırmada sosyal bilimler bölümlerindeki üniversite son sınıf öğrencilerinin,
denetim odağı ile akademik başarılan arasında çok düşük düzeyde, pozitif bir ilişki
.vardır. Derin (2006) yılında yaptığı çalışmasında

8. sınıf öğrencilerinin

öğrenim

. gördükleri okul ile denetim odağı düzeyleri ve akademik başarıları arasında anlamlı bir
· fark olduğunu bulmuştur.

c) Araştırmada öğrencilerin akademik başarısı, atılganlık düzeyi ve denetim
odağına bağlı olarak şöyle yorumlanabilir.
düzeylerinde

Denetim odağı düzeyleri ve atılganlık

anlamlı bir ilişki bulunmamıştır; Birey, elde ettiği başarı ile ilgili olarak

kendi kişilik özelliklerinin belirleyici olduğuna inanırsa, birçok davranışını eleştirel
anlamda

değerlendirebilir

bireyler

kendilerine

ve kendini

geliştirebilir.

daha çok güvenirler

Atılgan

ve içten

denetimli

ve başarı elde etme konusunda

daha

\

inançlıdırlar.
Türkçe öğretmenleri, anadili öğretimi sürecinin en önemli öğeleridir. Öğrencilere
bilişsel, duyuşsal ve devinişsel içerikli dilsel beceriler, bu alandaki öğretmenlerce
kazandırılır. Türkçe öğretmenleri,öğretim etkinliklerindeyaratıcılığı geliştirici olanaklar
sunarak öğrencilerin düşünen ve üreten bireyler olarak yetişmelerinde önemli rol
oynayabilirler (Leach, 2000; Sever, 2002). Ancak bu tür bir anadili öğretiminin
gerçekleştirilebilmesi için öğretmen adayları kendi kişilik özelliklerinin öncelikle
bireysel başarılarını ve öğretmenlik becerilerini daha sonramesleğe başladıkları zaman
da öğrencilerininakademikbaşarılarını etkileyebileceğinibilmelidir.
Alanyazında, öğretmenlerinkişisel özelliklerinin öğrenci başarısı ile ilişkisini
inceleyenaraştırmalara(Cruickshank ve diğerleri, 1995; Sümbül 1996; Özden 1999)
rastlanmıştır. Bu araştırmaların bulgularına göre, öğretmenlerinbirçokniteliğininöğrenci
başarısıile ilişkisi vardır. Öğretmeninöğrenme-öğretmesürecindeki etkililiği, öğrenci başarısı,
doyumuve kişiliğinigeliştirmede çok önemlidir. Öğrencilerin kendi kişilik özellikleri ile
akademik başarıları arasında ilişki olduğunu belirleyen araştırmalar da yapılmıştır.
Gökalan

(2000), "İlköğretim Okulu Öğrencilerinin (12-14 yaş) Benlik Tasarımı,

Atılganlık ve Kendini Aşma Düzeyleri ile Akademik Başarılan Arasındaki İlişki" adlı
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çalışmasında öğrencilerin atılgan davranışları ile akademik başarılan arasında olumlu
yönde bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yurt dışında yapılan birçok araştırma
sonucuna göre, atılganlık, çocuklar, ergenler ve yetişkinler için beceri eğitimi olarak ele
alınıp değerlendirilmelidir. Çocuklar üzerine yapılan araştırmalarda atılganlık eğitiminin
özellikle duyuşsal alanda (akademik başarıya oranla) kazanımlar sağladığı bulunmuştur.
Ad takma, akran zorbalığı, küfür vb. kötü alışkanlıkların yok edilmesinde atılgan
davranışlar kazanmanın önemli olduğu ortaya çıkmıştır (Horstman, 1986;

Perry ve

diğerleri, 1988; Droge ve Stipek, 1993; Embyr ve Luzzo, 1996; Clarke ve Kiselce, 1997;
Concepcion, 1997; O'Donnell, 2002; Nichols, 2002).

İlköğretim ve lise öğrencileri ile ilgili yapılan çalışmalarda, okul başarısı ile
denetim odağı arasındaki ilişki araştırılmıştır.
öğrencilerin

başarılı

yaşantılarını

daha

Elde edilen sonuçlar incelendiğinde,

çok

kendilerine,

başarısızlıklarını

ise

kendilerinin dışındaki güçlere yükleme eğiliminde oldukları ortaya çıkmıştır. Bu
noktadan

hareketle,

içten denetimlilik

ile başarı düzeyinin

aynı yönde arttığı

bulunmuştur (Hjelle, 1970; Balcı 1997; Derin 2006).

Üniversite Fen Bilimleri Bölümlerinde Okuyan ve Sosyal Bilimleri bölümlerinde
okuyan Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyleri,

Denetim Odakları ve Akademik

Başarıya İlişkin Sonuçlar.
a) Fen bilimleri ile sosyal bilimlerde okuyan öğrencilerin, atılganlık düzeyleri
arasında negatif düşük bir düzeyde ilişki vardır. Bu da bize sosyal bölümlerde ve fen
bölümlerinde okuyan üniversite öğrencilerinin

atılganlık düzeyleri arasında bir

ilişkisinin olmadığını göstermektedir.
b) Fen bilimleri ile sosyal bilimleri bölümler okuyan öğrencilerin, denetim
odakları arasında arasında negatif düşük bir düzeyde ilişki vardır. Bu da bize sosyal
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bölümlerde ve fen bölümlerinde okuyan üniversite öğrencilerinin denetim odaklan
arasındabir ilişkisinin olmadığını göstermektedir.
c) Fen bilimleri ve sosyal bilimler bölümlerinde okuyan öğrencilerin akademik
başarılan arasında anlamlı bir fark vardır. Türçe bölümde okuyan öğrencilerin bilgisayar
bölümünde okuyan öğrencilerden daha başarılı olduklarını göstermektedir. Okul
başarısı öğrencinin bulunduğu okul, sınıf ve derse göre belirlenmiş sonuçlara
ulaşmada

göstermiş

olduğu

ilerlemedir.

Ancak

çağdaş

anlamda

başarı

kavramının akademik başarı ile sınıflandrılamayacağı,

bilgi ve beceri gibi

bilişsel

tutumlar

davranışlar

kadar, ilgileri,

kişilik özellikleri

ve iletişim

}

becerileri gibi bilişsel olmayan davranışları da içerdiği görülmektedir.
d) Araştırmada öğrencilerin akademik başarısı, atılganlık düzeyi ve denetim
odağına bağlı olarak şöyle yorumlanabilir. Denetim odağı düzeyleri anlamlı bir fark
bulunmazken atılganlık düzeylerinde ise anlamlı bir fark bulunmuştur; ancak atılganlık
düzeyi akademik başarı ilişkisi, denetim odağı akademik başarı ilişkisine oranla daha
anlamlıdır. Bu sonuç korelasyon değerleri ile gözlenebilir. Atılganlık düzeyi akademik
haşan ilişkisinin hangi haşan düzeyindeki öğrencilerin yarattığına scheffe ile
bakıldığında, bu farkın özellikle yüksek şerf öğrencileri ile puanlan 2.5 altında olan
öğrencilerin arasında yaşandığını görüyoruz. Atalıganlığın orta düzeydeki öğrencileri
etkilemediği ancak iki uçtaki çok başarılı ve başarısız öğrenciler arasında fark yarattığı
bulunmuştur.

e) Üniversite son sınıf öğrencilerinin anne-babalarının öğrenim düzeyi ve
akademik başarılan arasında çok düşük düzeyde negetif bir ilişki vardır. Buda bize
akademik haşan ile anne-baba öğreniminin ilişkinin olmadığını göstermektedir.
Alisinanoğlu (2003) yılında babanın öğrenin düzeyinin çocukların denetim odaklan
üzerinde etkili olmadığını belirtmiştir bu da bizim çalışmamızla parallerlik
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göstermektedir. Ancak Derin (2006) yılında yaptığı çalışmasında 8. sınıf öğrencilerinin
babalarının eğitim durumları ile denetim odağı düzeyleri ve akademik başarısı arasıda
anlamlı bir faklılık görülmüştür. Bulgulara göre babanın eğitim durumu yükseldikçe
öğrencilerin akademik başarılan ve içten denetimlik düzeylerin arttığı görülmüştür. Bu
sonuç araştırmanın sonucuyla çelişkilidir.

f) Üniversite son sınıf öğrencilerinin sosyo-ekonomik düzeyleri ve akademik

başarıları arasında çok düşük düzeyde pozitif bir ilişki bulunduğundan ilişki yoktur
denebilir.
g) Üniversite son sınıf öğrencilerinin, anne-babalarının öğrenim düzeyleri ve
atılganlık düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Bu fark bölümden
I

kaynaklanmaktadırbilgisayar bölümünde okuyan öğrencilerin türkçe bölümünde okuyan
öğrencilerden daha atılılgan olduklarını söyleyebiliriz. Anne-babanın eğitim düzeyi
yükseldikçe çocuklarıyla kuracağı iletişimin, onların eğitiminde kullanacağı tutum ve
yaklaşımları

çocukların

atılganlık

düzeylerini

doğrudan

etkileyebileceğini

düşünülmektedir.Çocukların eğitim süresince kullanılacak doğru tutum ve yaklaşımların
onların atılganlık düzeylerini doğrudan etkileyeceğini, bunun da ancak anne- baba
eğitim düzeyinin yüksek olması ile mümkün olabileceğini mantıksal bir çıkarımdır.
Ancak atılagnlık düzeylerinin bölümler arasında kaynaklandığından bulunması
ilkbakışta şaşırtıcı bir sonuç olarak görülsede bölümlerarası eğitim ve öğretim
yöntemlerine ve öğretim üylerinin de öğretim öğretme ve değrlendirme felsefelerininde
araştırılması düşnülmektedir.
h) Üniversite son sınıf öğrencilerinin sosyo-ekonomik düzeyleri ve atılganlık
düzeyleri arasında çok düşük düzeyde pozitif bir ilişki bulunduğundan aralarında ilişki
yoktur denilebilir. Ailelelerin ekonomik düzeyini yüksek algılayan bireylerin
ihtiyaçlarının karşılanması açısından daha az sorun yaşadıkları ailelerinin sosyal
ilişkilerinin daha gelişmiş olduğu, böylece atılgan davranışı artıracağı böyle bir
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düşünceye temel oluşturmuştu. Ancak araştırmanın sonunda, algılanan sosyo-ekonomik
düzey değişkeni ile atılganlık arsaında bir ilişki olmadığı görülmüştür.

ı) Üniversite son sınıf öğrencilerinin, anne babalarının öğrenim düzeyleri ve
denetim odaklan

arasında anlamlı bir fark yoktur. Bu fark bölümden kaynaklanıyor.

'Kavalın (2001) yılında yapmış otluğu anne ve baba eğitim düzeyiyle ilgili anlamlı bir
fark bulmamıştır bizim araştırmanın sonuçlarını desteklemektedir.

i) Üniversite son sınıf öğrencilerinin sosyo-ekonomik düzeyleri ve denetim odağı
arasında, çok düşük düzeyde pozitif bir ilişki bulunduğundan aralarında ilişki yoktur
denilebilir. Sosyo ekenomik düzeyi yüksek kişilerin kendi ihtiyaçları karşılamaları
açısından daha az sorun yaşadıklarının

iyi bir fizik ortamda yaşamaları gibi etkenler

I

nedeniyle kendilerine olan güvenlerinin fazla olacağı ve bu güvenin denetim odağı
davranışını arttıracağını düşülmekteydi. Araştırma sonucunda sosyo-ekonomik durumla
denetim odağının bir ilişkinin olmadığını bulgulanmıştır. Kaval'ın (2001) yılında yapmış
otluğu ailenin sosyo ekonomi düzeyleri ile ilgili anlamlı bir fark bulmamıştır. Buluş
(1996) da araştırmasında anlamlı bir farklılık bulmamıştır. Alisinanoğlu (2003) yılında,
farklı sosyo ekonomik düzeyde bulunan ilköğretim okullamdaki 1 O yaş çocuklarında
sosyo-ekonomik

düzeyin

çocukların

denetim

odaklan

üzarinde

etkili olmadığını

belirtmiştir. Korkut, (1986), Buluş (1996), Kaval (2001), araştırmalarında anlamlı bir
farklılık bulmamışlarıdır. Bu da bizim araştırmanın sonuçlarını desteklemektedir. Ancak
Çakar (1997) ve Derin (2006) yılında yapmış oldukları çalışmalarında denetim odağı
üzerinde

sosyo-ekonomik

düzeyin

etkili

olduğunu

belirtmişlerdir.

Bu

sonuçlar

araştırmamızın sonuçlan ile çelişki göstermektedir.

j) Üniversite son sınıf öğrencilerinin anne-babalarının tutumlarını algılayış biçimi
ve akademik başarıları arasında çok düşük düzeyde pozitif bir ilişki bulunduğundan
aralarında ilişki yoktur denilebilir.
araştırma

yapılmıştır.

Araştırma

Akademik başarı ile ilgili olarak pek çok
bulgularının

pek

çoğu

göstermiştir

ki
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öğrencilerin

akademik başarıları

üzerinde

birçok değişkenin

etkisi vardır.

Tutumlar, zihinsel yetenekler, aile özellikleri, bireysel özellikler bu değişkenler
arasında sayılabilir. Bireyin içinde bulunduğu şartlar onun yaptığı ve yapacağı
birçok etkinliliği olumlu ya da olumsuz etkilemektedir. Bu da bize kişinin anne
baba tutumunun bir ilişkisi olmadığınını görülmüştür.
k) Üniversite son sınıf öğrencilerinin anne-babalarının (aile) tutumlarını algılayış
biçimi ve atılganlık düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Anne baba
tutumlarının bireyin eğitimdeki ve gelişimdeki önemli rolü giderek artan bir şekilde
ortaya
konulmaktadır.Annenin çocuğuyla kurduğu iletişimin niteliğini bir anlamda onun
)
tutumlarını belirtlemektedir. Bu yargı araştırmanın bulgularıyla da desteklenmektedir.
Araştırmada
anne. ve baba tutumlarının arkadaşca ve fedakarca algılandığını belirten
I
deneklerin yarıdan fazlasının atılgan olduğu görülülmektedir.. Bu durum atılganlık ile
aile tutumları arasındaki ilişkinin anlamlı çıkması destekleyiciniteliktedir.
1) Üniversite son sınıf öğrencilerinin anne-babalarının tutumlarını algılayış
biçimi ve denetim odağı arasında pozitif düşük düzeyde bir ilişki vardır. Türk

toplumunda anne- babaların çocuk eğitiminde · gösterdikleri tutumlar genelikle aşırı
fedakar, aşırı koruyuculuk, özsaygı ve özgüven gelişimini engelleyici nitelikte olmakla
birlikte araştırmada denetim odağı ile aile tutumlarının herhangi bir ilişki olmadığını
görülmüştür. Argun (1995), araştırma sonuçlarına göre anne babaların şefkat gören,
memnun edilen, bağımsız davranışları desteklenen, tutarlı disiplin uygulayan,
davranışları ödüllendirilen çocukların diğer çocuklara göre daha iç denetim puanları
yüksek olduğu belirtilmişti. Kaval (2001), araştırmasında algılanan anne davranışları ile
annenin denetim odağı düzeyi ve anne için algılanan duygusal cezalandırma davranışıile
annenin denetim odağı düzeyi arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Alisinanoğlu
(2003), koruyu anne tutumları ile çocukların denetim odaklan punları arasında anlamlı
bir ilişki ve faklılık belirlenmiştir. Bu da bizim araştırma sonuçlaryla bir parallellik
göstermemektedir.
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m) Üniversite son sınıf öğrencilerinin, ailelerinden herhangi birinin daha önce
I

psikolojik yardım alması değişkenine göre atılganlık düzeyleri arasında anlamlı bir
faklılık vardır. Bu da kişilerin kendilerini yetiştiren bireyleri model aldıkları ve ergene
etisi ve yetiştirmede rolü önemli yer tutmaktadır diye düşünülebilir bu da aileleri
psikolojik yardım almayanların alanlardan daha çekingen oldukları bulgulanmıştır bu da
bize öğrenciler sıkıntılı anlarında karşısındaki kişilere anlatmada yada başka bir deyişle
il,etişimkurmada yetersiz kalmaktadırlar diye söyleyebiliriz.
n) Üniversite son sınıf öğrencilerinin, ailelerinden herhangi birinin daha önce
psikolojik yardım alması değişkenine göre denetim odakları arasında anlamlı bir fark
vardır. Bu da bize kişilik gelişimi olan denetim odağının kendilerinin yetiştiren kişiler
tarafından etkilendiklerini ve ebevyenlerin birinin yardım alması gösterdiği ilgi ve
sevginin az paylaşılmasına neden olduğu;bu nedenle da kendi kişiliklerini etkilediğini
düşünülmektedir.
o) Üniversite son sınıf · öğrencilerinin, rehberlik servisinden yardım alma
değişkenine göre atılganlık düzeyleri arasında anlamlı bir fark vardır. Bu sonuç ruhsal
bozukluk gösteren ergenlerin yardım alma sürecinde insanlarla iletişim becerilerini
etkilediği göstermektedir.
ö) Üniversite son sınıf öğrencilerinin, rehberlik servisinden yardım alma
değişkenine göre denetim odaklan arasında anlamlı bir fark vardır. Denetim odağı
kalıtımla varolan bir kavram olamayıp zaman içerisinde kişilerin öğrenmeleri ve bunları
yorumlaması sonucu oluşan bireyin nedensellik tepkilerinin yorumuna açıklık getiren
bir kavramdır. Bu nedenle bu ölçek araştırma amacı ile kullanılırken, tanı aracı olarak
kullanılmamaktadır.
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p) Üniversite son sınıf öğrencilerinin, uyrukları ve atılganlık düzeyleri arasında
anlamlı bir faklılık yoktur. Bu durum ister atılgan ister çekingen, ergenlerin benzer
kültürel faktörlere sahip olabileciğinden farklılık göstermemektedir bu da bizim
çalışmamızıdestek sağlamaktadır.
r) Üniversite son sınıf öğrencilerinin, uyrukları ve denetim odaklan arasında
anlamlı bir farklılık vardır. Öğrencilerin kültürel benzerlikleri görülsede her ailenin
kendi içine örf ve adetleri bulunmakta bu ergenlerin kişilik yapılarını etkilemektedir.
s) Kiminle yaşadığınabağlı olarak denetim odaklan arasında anlamlı bir fark
vardır.Kişilerin yaşamları sınsında birilerini model aldıklarını söyleyebiliriz. Bu da
ergenlerinkişiliklerini etkileyebilmektedir.
ş) Kiminle yaşadığına bağlı olarak atılganlık düzeyleri arasında anlamlı bir
farklılık yoktur. Bu da bize atılganlık zaten bir iletişim becerisi olduğundan kiminle
yaşayıp yaşamadığın kişleri etkilemediğini atılganlığın kiminle yaşadığına bağlı
olarak anlamlı çıkmaması açıklayıcı niteliktedir.
t) Kiminle yaşadığına bağlı olarak akademik başarılan arasında anlamlı bir
farklılık vardır. Bu sonuçlan evde yada yurta yalnız yada arkadaşları ile birlikte yaşayan
öğrencilerin gerek derslerle ilgili gerekse ders dışı konularda kendı başlarına plan yapıp
uygulama sorumluluk alma ve karar verme konularında bacerılerini geliştiğini ve
bununda akademik başrılanna olumlu yansıdığını göstermektedir. Aynca aileleri ile
birlikte yaşayan öğrencilerin akademik başarılarının yalnız veya arkadaşları ile birlikte
yaşayanlardan düsük olnasıda üsteki sonucu doğrulamaktadır. Bir başka açıdan
baktığımızda 2.00 ortalamadan 4.00 ortalamaya gidildikçe yalnız vaya arkadaşlarıyla
evde veya yurta yasayanların oranını arttığını tersine ailelen ile birlikte yaşayanların
oranın azaldığını görmekteyiz.
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Nitel Sonuçlar
Nitel verilerin çözümlenmesi sonucunda elde edilen veriler, görüşme yapılan
öğrencilerin atılgan ve içten denetimli olduğuna ışık tutmaktadır. Öğrenciler, eğitim
sürecinde bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma durumlarında aktif olmanın önemini
vurgulamışlardır.

Atılgan

olmanın

bir

avantaj

olarak

görülmesi

gerektiğini

'belirtmişlerdir. İletişim kurma becerisinin ise doğrudan atılganlıkla ilişkili olduğunu
ifade etmişlerdir. Atılgan kişilerin çok.daha rahat iletişim kurabildiğini ve bu durumun
.,

ise eğitim sürecinde gerek öğretim görevlileri gerekse öğrenciler ile sağlıklı ilişkilerin
,
kurulmasında etkili olacağını belirtmişlerdir. Nitel bulgulardan elde edilen diğer bir
önemli sonuç ise, öğrencilerin içten denetimli olduğuna ilişkin göstergelerdir. İçten
denetimli bireyler, sorunların nedenlerini

dışarıda aramaktan çok kendi içlerinde

araştırırlar. Yine sorunların çözümü için de önce kendi yeterliliklerini değerlendirip daha
I

sonra dışardan destek alırlar. Görüşme yapılan öğrenciler, akademik başarılarına etki
eden etmenleri

değerlendirirken

iletişim becerilerinden

yoksun olmanın

olumsuz

sonuçlar doğurabileceğini aktarmışlardır. Yani sorunların kaynağı olarak kendilerini
görebilmişlerdir.

Ayrıca akademik başarılarını

geliştirebilmek

için arkadaşları

ve

öğretim görevlileri ile iletişim kurmanın öneminden ve olumlu sınıf atmosferinin
etkilerinden söz etmişlerdir.
Nitel veriler nicel veriler ile karşılaştırıldığı zaman dikkat çekici bir durum ortaya
çıkmıştır. Öğrencilerin görüşmeler sonucunda atılgan ve içten denetimli olduğu yönünde
bir sonuç ortaya çıkmış olmasına rağmen, nicel veriler bu sonuçlan desteklememiştir.
Demek ki, öğrenciler atılgan ve içten denetimli olmanın bilincindedirler ancak tam
anlamı

ile

atılgan

veya

içten

denetimli

oldukları

söylenemez.

Nicel

veriler

yorumlandığında bu çelişki ortaya çıkmıştır. Öğrenciler atılgan veya içten denetimli
kişilik özelliğine sahip olmayı isteyebilir ya da öyle olduğunu düşünmüş olabilir fakat
birçok

durum

uygulamaları

karşısında

daha

yani davranışları

farklı

davrandıkları

aynı doğrultuda

ortadadır.

Söyledikleri

ile

değildir. Ancak bu araştırmadan

çıkarılması gereken en önemli sonuç öğrencilerin atılgan ve içten denetimli olmanın
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önemini belirtmeleri ve iletişim becerileri ile ilgili farkındalıklarıdır; bu iki söylem de
eğitim süreci için son derece önemli kazanımlardır.

, Öneriler

Araştırmanın bulgu ve sonuçlarına dayanarak aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:

1- Üniversitelerimizde

öğrencileri sadece meslek sahibi yapmak yerine 21. yüzyılın

gereksinmelerine ayak uydurabilecek gençlerin kendilerine güvenen, kendi
kararlarını alabilen, sorumluluk sahibi kendilerine ve başkalarına saygılı, yetenekli
.ve iletişim becerileri gelişmiş özerk, girişimci , iç denetimli ve atılgananlığa katkı
1

sağlayacak programlar düzenlenmelidir.

2- Gelişen ve değişen toplumsal yapı içerisinde Milli Eğitim kurumlarının da kendilerini
yenilediğini ve özellikle son dönemlerde okul rehberlik servisleri ile psikolojik
denışmanlara önem verildiği görülmektedir. Ancak Milli Eğitim kurumlarında görev
yapan Psikolojik danışmanların kişilerarası iletişim becerileri, çatışma çözme ve
arabulucuk eğitimi, sosyal becerilerini, öğrencilerin kişiliklerini, atılganlıklarını ve de
empati becerilerini geliştirilebilecek yöntemleri hakkında yeniden ve güncellenen
bilgileri takip etmeleri gerekmekte ve öğrencilerin gelişimini katkı sağlayacak
programlar düzenlemelidirler.

3- Tüm Üniversitelerde hiç bir fakülte ve branş ayrımı olmaksızın tüm öğrencilere
ergenlik, iletişim becerilerini ve atılganlıklarını geliştirecek seminerler ve de kurslar
düzenmelidir.

4- Milli

Eğitim

Bakanlığı

ve

Üniversiteler

arasıda

koordinasyon

sağlanmalı,

Üniversitelerde yapılan araştırma sonuçları ve geliştirilen öneriler bakanlığa sunulmalı
ve uygulama açısında özellikle rehberlik birimlerine iletilmelidir.
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5- Okul öncesi ilköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında

eğitim gören ergenlerin

ailelerine, bu okulda eğitim veren öğretmen ve idaricilere çocuk yetiştirme tutumları ve
kişilerarası iletişim becerilerini geliştirebilecek konulu seminer düzenlenmelidir.

6- Ortaya

çıkacak

ilk

eğitim

programlarının

öğrenciler

üzerinde

etkisinin

saptanabilmesi amacıyla, aynı gruplar üzerinde eğitim öncesi ve sonrası araştırmalar
yapılması ve bu araştırmalar neticesinde daha verimli eğitim programlarına

geçiş

çalışmalarının yapılması.

7- Öğrencilerin atılganlık düzeylerini yükseltmek ve iletişim becerilerini artırabilmek
amacı ile Okulöncesi eğitimden başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise dönemlerinde
okullarda Oluşturmacı Eğitim Paradigmalarını temel alan öğrenme kuramlarına dayalı
eğitim programlan etkin bir şekilde uygulamaya geçirilmelidir.

8- Oluşturmacı Eğitim Paradigmalarının hayata geçirilmesi ile birlikte Öğrenci Merkezli
Eğitim anlayışının da programlarda, öğretim metodlannda

ve ölçme-değerlendirme

sistemlerinde etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

9- Gerek Oluşturmacı
yaklaşımlarının

Eğitim Paradigmalarının

hizmet

ıçı

eğitim

kursları

gerekse
ile

öğrenci merkezli

öğretmenlere

eğitim

kazandırılması

gerekmektedir.

1 O- Eğitim Fakültelerinde
Paradigmaları

ve

öğretmen yetiştirme programlarının

Öğrenci

dönüştürülmesi gerekmektedir.

Merkezli

Eğitim

yaklaşımlarını

Oluşturmacı

Eğitim

içeren

yapıya

bir
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11- Araştırma diğer fakültelerdeki öğrencilere de (mimarlık, mühendislik, hukuk, güzel
sanatlar vb.) uygulanabilir ve b-q fakültelerdeki öğrencilerin atılganlık düzeyleri ile
denetim odakları karşılaştırılabilir.

12- Öğretmen adayları gibi öğretmenlerin de atılganlık düzeyleri ve denetim odakları ile
ilgili araştırma gerçekleştirilebilir.

Böylelikle öğrencilerin psikolojik özellikleri ve

kişilik özelliklerinin akademik başarılarını ne derece etkilediği konusunda öğretmenlerin
farkındalığı artırılabilir.

13-Araştırma deneysel olarak yürütülebilir ve atılganlık düzeyi ile denetim odağının
geliştirilmesine uygun bir program hazırlanabilir. Programın uygulanması sonucunda
süreç değerlendirilir ve akademik başarıya ilişkin saptamalar yapılabilir.

14- Araştırma ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere yönelik tasarlanabilir.

15- Üniversite

gençliğinin

atılganlık,

incelenmesi

sadece kişilerin

kalmayacak

aynı zamanda

denetim

odağı

kariyer gelişimlerine
gençliğimizin

ve akademik

uygun bir destek

Avrupa Birliği'ne

başarılarının
sağlamakla

üye olma yolundaki

ülkemize ve geleceğe yönelik iyi yetişmiş elemanlar yetiştirmede de katkı sağlayacaktır.
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Ek:1
KİŞİSEL BİLGİ FORMU

1. Cinsiyetiniz: DKız

DErkek

2. Yaşınız: 19-200 21-220
3. Uyruğunuz: D KKTC

23-240 25-260 27-280 29-30D 31 ve üstü D

OTC

DDiğer

(Lütfen Belirtiniz.)

4. Bölümünüz: DFen Bilimleri (Bilgisayar Enformatik)
Öğretmenliği)

O Sosyal Bilimler (Türkçe

5. Bu Bölüme,
D Kendim DAilemin DÖğretmenimin DArkadaşlarımın
DDiğer

(Lütfen Belirtiniz.jisteğiyle

DRehber Öğretmenimin

girdim.

6. Bu Öğretim Yılında (2005-2006) Elde Ettiğiniz Not
Ortalaması ............•............................
7. Şu Anda,
DAilemle D Evde Yalnız DAkrabamla D Evde Kardeşimle D Yurtta Yalnız
D Yurtta Arkadaşlarımla D Diğer (Belirtiniz)

.

8. Annenizin Öğrenim Durumu,
Dİlkokul

DOrtaokul

DLise

DÜniversite

DYüksek

DLisans DDoktora

9. Babanızın Öğrenim Durumu,
O İlkokul

D Ortaokul

D Lise

DÜniversite

1 O.Ailenizin Gelir Durumu,
DYüksek Gelirli

Dorta Gelirli

DDüşük Gelirli

DYüksek Lisans DDoktora
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11. Ailenizin Aylık Geliri,
D 1000 YTL'den az O 1000-1999 YTL 02000-2999YTL
04000-4999 YTL

03000-3999YTL

05000YTL ve uzeri

12. Eviniz,
D Kirada oturuyoruz D DAileme ait

D DDiğer

(Lütfen Belirtiniz)

13. Aile üyelerinizin herhangi biri psikolojik sıkıntılarından dolayı yardım aldı mı veya
halen alıyor mu?
O Hayır

O Evet

14. Psikiyatrist, psikolog veya Psikolojik Danışmanlık servislerinden her hangi birinden
yardım aldınız mı?
O Hayır

O Evet

15. Bu merkezlerden herhangi birine başvurduysanız vurma sebebiniz ne idi?
O Arkadaşlarınızla olan sorunlar
DAilenizle anlaşmazlık

DDerslerinizdeki sıkıntılarınız

D Hocalarınızla ileteşim problemleri

DDiğer (belirtiniz)

D

.

16. Ailenizle olan ilişkilerinizin
Doçokiyi

Do

İyi

DoçokKötü

DDKötü

17. Ailenizle olan ilişkilerinizde, onların size karşı tutumlarını nasıl değerlendirirsiniz?
(Size uygun olan kriterlerden, birden fazla işaretleyebilirsiniz).
DSaldırgan
DFedakar

Dütoriter

DTutarsız

DAşırı Koruyucu

DMüdahaleci

Dİlgisiz

DDemokratik

DDiğer

18. Ailenizle, hangi sıklıkla sorun ve anlaşmazlıklar yaşıyorsunuz?
O Çok Sık

OSık

DAz

O Çok Az D Hiç yaşamıyorum

DArkadaşca
(Belirtiniz).
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19. Ailenizin arkadaşlarınızaolan yaklaşımı nasıldır? (Birden fazla işaretleyebilirsiniz).
DDestekleyici

DKabullenici

D Diğer (belirtiniz)

DAnlayışlı

Dİlgisiz DEngelleyici
.

20. Ailenizin karşı cinsle arkadaşlığınızaolan yaklaşımı nasıldır? (Birden fazla
işaretleyebilirsiniz).
DDestekleyici

D DKabullenici D DAnlayışlı D Dİlgisiz D DEngelleyici

D Diğer (Belirtiniz)

.

İlginizden ve katgılarınızdan dolayı
teşekkür ederim
Sibel Dinçyürek
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Ek:2
RATHUS ATILGANLIK ENVANTERİ
AÇIKLAMA:Aşağıda size 30 maddelik bir envarter verilmiştir. Her maddeyi size
ugunluk derecesine sizi en iyi anlattığını düşündüğünüz ifadeye karşılık gelen puanı
o maddenin başındaki boşluğu işaretleyiniz.

~

o

~

iZ

o
;...ı
~

;...ı

.•...~;...ı
.•...
~

o
u,
l.Bence insanların çoğu benden daha atılgandır.
2.Sıkılganlığım yüzünden karşıt cinse herhangi bir
öneride bulunamıyor ya da onların önerilerini kabul
edemiyorum.
3.Bir lokantada isdediğime göre hazırlanmamış bir
yemek getirince garsona şikayette bulunamam.
4. Başkalarının beni kırdıklarını farkettiğim halde
onları incitmemeğe dikkat ederim.
5. İstemediğim bir malı almam için ısrar edilirse
"hayır" demekte zorluk çekerim.
6. Benden birşey yapmam istendiğinde nedenini
öğrenmekte israr edemem.
7. İnsanı geliştirici ve yoğun tartışmalara katılmak
istediğim zamanlar çok nadirdir.
8. Benim durumundaki çok kişinin gösterdiği yükselme
çabasını göstermekte zorlanırım.
9. Doğrusunu isterseniz insanlar beni kullanır.
1 O. Yeni tanıştığım insanlarla ya da yabancılarla
rahatlıkla konuşma güçlüğü çekerim.
11. Karşıt cinsten çekici birine ne söyleyeceğimi çoğu
kez bilmem.
12. Resmi telefon konuşmaları yapmaktan çekinirim.
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13. Bir işe mektup yazarak başvurmayı yüzyüze
görüşmeye tercih ederim.
14. Satın aldığım şeyleri geri vermekten sıkılırım.
15. Beni rahatsız eden saygıdeğer bir yakınıma
rahatsızlığımı ifade etmek yerine duygularımı ondan
saklamayı yeğlerim.
16. Aptalca görünürüm korkusuyla soru sormaktan
kaçarım.
17. Bir tartışma sırasında hırslandığımin belli
olmasından çekinirim.
18. Tanınmış ve saygı duyulan bir kimsenin yanlış
birşey söylediğini duyduğumda dinleyenlere kendi
görüşümü de duyurmaktan çekinirim.
19. Satıcılarla pazarlık yapmaktan kaçınırım.
20. Önemli ve değerli bir iş yaptığımda başkalalarının
bunu öğrenmesinde sakınca görebilirim.
21. Duygularımı ifade ederken çoğunlukla açık ve .
samimi olmayabilirim.
22. Biri benim hakkında yanlış ve kötü şeyler söylerse
o kişiyle hemen konuşamam.
23.Çoğunlukla hayır demekte güçlük çekerim.
24. Duygularımı anında açığa çıkarmaktansa
biriktirmeyi yeğlerim.
25. Kötü bir hizmetle karşılaştığımda şikayetçi olmakta
güçlük çekerim.
26. Övüldüğümde bazen ne diyececeğimi bilmem.
27. Tiyatro konferans gibi topluluklarda iki kişi yüksek
sesle konuşursa, onlara susmalarını ya da
konuşmalarına başka yerde devam etmelerini
söyleyemem.
28. Kuyrukta öne geçen birine yaptığının yanlış
olduğunu söyleyemem.
29. Fikrimi ifade etmekte sıklıkla zorluk çekerim.
30. Hiçbir şey söylemediğim zamanlar olur.
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Ek: 3
DENETİM ODAGI ENVANTERİ

AÇIKLAMA: Bu anket, toplumumuzdaki bazı önemli olayların farkı insanları
etkileme biçimini bulmaya amaçlamaktadır. Her maddede "a" ya da " b " harfiyle
gösterilen iki seçenek bulunmaktadır. Lütfen, her seçenek çiftinde sizin kendi görüşünüze
göre gerçeği yansıttığına en çok inandığınız cümleyi (yalnız bir cümleyi) seçiniz.
Seçiminizi yaparken, seçmeniz gerektiğini düşündüğünüz ve yada doğru olmasını
arzu ettiğiniz cümleyi değil, gerçekten daha doğru olduğuna inandığınız cümleyi seçiniz.
Bu anket bazı durumlara ilişkin, kişisel inançlarla ilgilidir, bunun için "doğru" ya da
yanlış cevap diye bir durum söz konusu değildir.
Anketteki cümle çiftlen ile ilgili tercihlerinizi belirtmeye geçmeden önce cevap
kağıdının baş tarafında yer alan tanıtıcı bilgiler bölümünü eksiksiz doldurunuz ve sonra
da anketi cevaplamaya başlayınız, ilgili şıkkın karşısındaki "(X)" şeklinde parantez
içerisine işaretleyiniz. Bazı cümleler sizin (statünüze) durumunuza uygun olmayabilir.
Ancak bu anket genel amaçlı olduğu için kendinizi ilgili maddede belirtilen durumda
algılamaya çalışarak "onun yerinde ben olsaydım" şeklinde düşünerek seçiminizi yapınız.
Bazı maddelerde her iki cümleye de inandığınızı ya da hiçbirine inanmadığınızı
düşünebilirsiniz. Böyle durumlarda kendi görüşünüz açısından gerçeğe uygun olduğuna
daha çok inandığınız cümleyi seçiniz seçim yaparken her bir cümle için bağımsız karar
veriniz; önceki tercihlerinizden etkilenmeyiniz.
l. a) Ana babalan çok fazla cezalandırdıkları için çocuklar çok problemli oluyor.

b) Günümüz çocuklarının çoğunun problemi, ana-babalan tarafından aşın serbest
bırakılmalarıdır.
2. a) İnsanların yaşamındaki mutsuzlukların çoğu biraz da şanssızlıklarına
bağlıdır.
b) insanların talihsizlikleri yaptıkları hatalardan kaynaklanmaktadır.
3.

a) Savaşların başlıca nedenlerinden biri, halkın siyasetle yeterince ilgilenmemesidir.

b) insanlar savaşı önlemek için ne kadar çaba harcarsa harcasın, her zaman savaş olacaktır.
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4. a) Bu dünyada uzun vadede herkes hak ettiği saygıyı görür.

b) Ne yazık ki, bir bireyin değeri, ne kadar çabalarsa çabalasın fark edilmez.
5.

a) Öğretmenlerin öğrencilere haksızlık yaptığı fikri saçmadır.

b) Öğrencilerin pek
değildirler .

çoğu, notlarının ne kadar tesadüfi olaylara bağlı olduğunun farkında

6. a) Koşullar uygun değilse insan başarılı bir lider olamaz.

b) Lider olamayan yetenekli insanlar, fırsatları değerlendirememiş kişilerdir.
7. a) Ne kadar uğraşsanız da bazı insanlar sizden hoşlanmazlar.

b) Kendilerini başkalarına sevdiremeyen kişiler, başkalarıyla nasıl geçinileceğini
bilmeyenlerdir.
8. a) insanın kişiliğinin belirlenmesinden en önemli rolü kalıtım oynar.

b) İnsanların nasıl biri olacaklarım kendi hayat tecrübeleri belirler.
9. a) Bir şey olacaksa eninde sonunda olduğuna sık sık tanık olmuşumdur.

b) Benim için ne yapacağıma kesin karar vermek daima kadere güvenmekten daha iyi
olmuştur.
10. a) iyi hazırlanmış bir öğrenci için, adil olmayan bir sınav hemen hemen söz konusu olamaz.

b) Çoğu kez sınav sorulan derste işlenenle
kalmıyor.

o kadar ilişkisiz oluyor ki çalışmanın anlamı

11. a) Başarılı olmak çok çalışmaya bağlıdır; şansın bunda payı ya hiç yoktur yada çok
küçüktür

b) İyi bir iş bulmak, temelde, doğru zamanda doğru yerde bulunmaya bağlıdır.
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12- a)Bir sade vatandaş hükümetin kararlarında etkili olabilir.
b) Bu dünya güç sahibi birkaç kişi tarafından yönetilmektedir, ve sade vatandaşın bu
konuda yapabileceği fazla bir şey yoktur.

13- a) Yaptığım planlan yürütebileceğimden hemen hemen eminimdir.
b) Çok uzun vadeli planlar yapmak her zaman akıllıca olmayabilir, çünkü bir çok şey zaten iyi
yada kötü şansa bağlıdır.

14. a) Hiçbir yönü iyi olmayan insanlar vardır.

b) Herkesin iyi bir tarafı vardır.
15. a) Benim açımdan istediğimi elde etmenin talihle bir ilgisi yoktur.

b) Çoğu durumda, yazı tura atarak da isabetli kararlar verebiliriz.
16. a)Kimin patron olacağı genellikle, doğru yerde ilk önce bulunma şansına kimin sahip olduğuna
bağlıdır.
b) insanlara doğru şeyi yaptırmak bir yetenek işidir; şansın bunda payı ya hiç yoktur yada çok
azdır.
17. a) Dünya meseleleri söz konusu olduğunda,
edemediğimiz güçlerin kurbanıyız.

çoğumuz

anlayamadığımız

ve kontrol

b) insanlar, siyasal ve sosyal konularda aktifrol alarak dünya olaylarını kontrol edebilirler.
18. a) Birçok insan, rastlantıların yaşamlarını ne derece etkilediğinin farkında değildir.

b) Aslında "şans" diye bir şey yoktur.
19. a) insan, hatalarını kabul edebilmelidir.

b) Genelde en iyisi insanının hatalarını görmezlikten gelmesidir.
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20. a) Bir insanın sizden gerçekten hoşlanıp hoşlanmadığını bilmek zordur.

b) Kaç arkadaşınızın olduğu, ne kadar iyi bir in~an olduğunuza olduğunuza bağlıdır.

21. a) Uzun vadede yaşamımızdaki kötü şeyler, iyi şeylerle dengelenir.

b) Çoğu talihsizlikler yetenek eksikliğinin, ihmalin, tembelliğin yada her üçünün birden
sonucudur.
22. a) Yeterli çabayla siyasal yolsuzlukları ortadan kaldırabiliriz.

b) Siyasetçilerin kapalı kapılar ardında yaptıkları üzerinde halkın fazla bir kontrolü yoktur.
23. a) Öğretmenlerin verdikleri notları nasıl belirlediklerini bazen
anlamıyorum.

b) Aldığım notlarla çalışma derecem arasında doğrudan bir bağlantı vardır.

24. a) iyi bir lider, ne yapacaklarına bireylerin bizzat kendilerinin karar vermesini bekler.
b) İyi bir lider herkesin görevinin ne olduğunu bizzat belirler.

25. a) Çoğu kez başıma gelenler üzerinde çok az etkiye sahip olduğumu hissederim
b) Şans yada talihin yaşamımda önemli bir rol oynadığına inanmam
imkansızdır.
26. a) İnsanlar arkadaşça olmaya çalışmadıkları için yalnızdırlar.
b} İnsanları memnun etmek için çok fazla çabalamanın yaran yoktur, sizden hoşlanırsa
hoşlanırlar.

27. a) Liselerde atletizme gereğinden fazla önem veriliyor.

b) Takım sporlan kişiliğin oluşumu için mükemmel bir yoldur.
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28 a) Başıma ne gelmişse kendi yaptıklanmdandır.

b) Yaşamımın alacağı yön üzerinde bazen yeterince kontrolümün olmadığını hissediyorum.

29 a) Siyasetçilerin neden öyle davrandıklarını çoğu kez anlamıyorum.

b) Uzun vadede yerel ve ulusal düzeydeki kötü hükümetlerden halk sorumludur.
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Ek: 4
GÖRÜŞME SORULARI
•

Hangi bölümde öğrenim görmektesiniz?

•

Kaç Yaşındasınız?

•

Kısaca iletişimi nasıl tanımlarsınız?

•

Arkadaşlarınızla sahip olduğunuz iletişim hakkında kısaca bir bilgi verir misiniz?

•

Öğretmenlerinizle iletişiminiz hakkında ne söyleyebilirsiniz?

•

Öğretmen- öğrenci arasındaki iletişim kalitesi, sizce nedir?

•

Sizce, öğretmen- öğrenci arasındaki iletişim kalitesi nasıl olmalıdır?

•

Sizce yaşadığınız eğitim ve öğretim sürecinde, öğrenci- öğretmen ilişkilerine
yönelik grupların iletişimsel yeterlilikleri etkili midir?

•

Sizce yaşadığınız eğitim ve öğretim sürecinde, öğrenci- öğretmen ilişkilerine
yönelik grupların iletişimsel yeterlilikleri nelerdir?

•

Sizce, öğrenci- öğretmen ilişkilerine yönelik grupların iletişimse! yeterlilikleri
nasıl olmalıdır?

•

Bireyin atılganlık düzeyleri ve denetim
etkisinde sizce iletişim rolü ve önemi nedir?

•

Eklemek istediğiniz görüşler var mıdır?

odaklarının

akademik

başarısına

