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ÖZET 

 

 Bu araştırmada, lise son sınıf öğrencilerinin problem çözme becerileri, denetim odakları 

ve algılanan ana-baba tutumları arasındaki ilişki, cinsiyet ve akademik alan değişkenlerine göre 

incelenmiştir.  

 Araştırmanın örneklemi 2004-2005 öğretim yılında Konya Meram Naciye Mumcuoğlu 

lisesinde okuyan 136 kız ve 142 erkek olmak üzere toplam 278 öğrenciden oluşmaktadır. 

 Öğrencilerin problem çözme becerileri puanları, P.P:Heppner ve C.H.Peterson (1982) 

tarafından geliştirilen ve Nail Şahin tarafından uyarlanan Problem Çözme Envanteriyle denetim 

odağı puanları ise İhsan Dağ(1991) tarafından uyarlanan Rotter’ın İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği 

ile, algılanan ana-baba puanları ise Kuzgun ve Eldeleklioğlu (1996) tarafından geliştirilen ana 

baba tutum ölçeğiyle belirlenmiştir.  

 Araştırmada elde edilen verilerin analizi SPSS 13 programıyla gerçekleştirilmiştir. 

Betimsel sonuçların elde edilmesinin yanında, bazı değişkenlere bağlı farkları belirlemek için t 

testi, değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için Pearson Çarpım Momentler 

Korelasyon yöntemi uygulanmıştır. 

 Sonuçlar α=0.05 düzeyinde test edilmiştir.  

 Araştırma sonuçlarına göre: 

  1. Cinsiyete göre öğrencilerin problem çözme becerileri, algılanan ana-baba tutumları 

ve denetim odakları farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin alt problemde sadece problem çözme 

becerilerinin aceleci yaklaşım, düşünen yaklaşım,kaçıngan yaklaşım ve değerlendirici yaklaşım 

boyutlarında anlamlı düzeyde bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

2. Öğrencilerin devam ettikleri akademik alanlara göre denetim odakları, problem 

çözme becerileri ve algılanan ana baba tutumları anlamlı düzeyde farklılaşma olmadığı 

gözlenmiştir. 

3. Öğrencilerin problem çözme becerileri denetim odaklarına göre anlamlı düzeyde 

farklılaştığı gözlenmiştir. 

4. Algılanan ana-baba tutumları denetim odağı puanlarını etkilemediği  tespit edilmiştir. 

 5. Algılanan ana-baba tutumlarının alt boyutlarından otoriter tutum ile problem çözme 

becerilerinin alt boyutlarından aceleci yaklaşım, koruyucu anne baba tutumu ile düşünen 
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yaklaşım, koruyucu- istekçi anne baba tutumu ile kaçıngan yaklaşım, koruyucu ana baba 

tutumu ile kendine güvenli yaklaşım arasında anlamlı düzeyde  ilişki olduğu gözlenmiştir. 

5.1. Algılanan ana-baba tutumları problem çözme becerilerinin aceleci yaklaşım alt 

boyutunu anlamlı düzeyde etkilediği tespit edilmiştir. 

5.2. Algılanan ana-baba tutumları problem çözme becerilerinin düşünen yaklaşım alt 

boyutunu anlamlı düzeyde etkilediği tespit edilmiştir. 

5.3. Algılanan ana-baba tutumları problem çözme becerilerinin kaçıngan yaklaşım alt 

boyutunu anlamlı düzeyde etkilediği tespit edilmiştir. 

5.4. Algılanan ana-baba tutumları problem çözme becerilerinin değerlendirici yaklaşım 

alt boyutunu anlamlı düzeyde etkilemediği tespit edilmiştir. 

5.5. Algılanan ana-baba tutumları problem çözme becerilerinin kendine güvenli 

yaklaşım alt boyutunu anlamlı düzeyde etkilediği tespit edilmiştir. 

5.6. Algılanan ana-baba tutumları problem çözme becerilerinin planlı yaklaşım alt 

boyutunu anlamlı düzeyde etkilemediği tespit edilmiştir. 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Ergenlik, problem çözme, denetim odağı, ana-baba tutumu. 
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SUMMARY 

 In this research, relationship among problem solving skills, locus of control and parental 

attitude on high school seniors, is examined to sex and academic department variables. 

 The study group for the research is 2004-2005 education year at Konya Naciye 

Mumcuoğlu High School seniors who are 136 girls and 142 boys total 278  seniors. 

 Problem solving points with P.P. Heppner and C.H. Peterson (1982)'s Problem Solving 

Inventory, locus of control point with Rotter's Internal-External Locus of Control Scale and 

parental attitudes points are examined with Parental Attitudes Scale of Kuzgun and 

Eldeleklioğlu (1996). 

 Data analysis are made by SPSS 13 programme in the research. Beside the results, to 

understand the differences depending on some variables it is used t test, to lighten to the 

relationships among  variables it is used Pearson Correlation. 

 Results are tested 0.05 meaningful level. 

 Depending on the results of the research: 

 1. It's found that only hustler approach, avoided approach, thought approach and 

evaluation approach dimensions in the problem solving skills are on meaningful level  about 

the sub-problems of problem solving skills, parental attitudes and locus of control. 

 2. It's found that there is no meaningful difference on problem solving skills, locus of 

control and parental attitudes depending on seniors' academic department. 

 3. It's found that depending on seniors' problem solving skills have meaningful 

difference on the way to locus of control. 

 4. It's found that parental attitudes do not affect locus of control points. 

 5. It's found that there is meaningful relationship between the sub-dimensions of 

parental attitudes authoritarion attitude and hustler approach which is sub-dimension of 

problem solving skills, protective parental attitude and thought approach; protective parental 

attitude and avoided approach; protective parental attitude and self-confident approach. 

 5.1. It's found that parental attitudes affect on the meaningful level to problem solving 

skills which is hustler approach. 

 5.2. It's found that parental attitudes affect on the meaningful level to the sub-dimension 

of problem solving skills which is thought approach. 

 5.3. It's found that parental attitudes affect on the meaningful level to the sub-dimension 
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of problem solving skills which is avoided approach. 

 5.4. It's found that parental attitudes do not affect on the meaningful level to the sub-

dimension of problem solving skills which is evaluation approach. 

 5.5. It's found that parental attitudes affect on the meaningful level to the sub-

demension of problem solving skills which is self-confident approach. 

 5.6. It's found that parental attitudes do not affect on the meaningful level to the sub-

dimension of problem solving skills which is planned approach. 

 
 
 
 Key Words: Adolescence, problem solving, locus of control, parental attitudes. 
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

 Yaşam içinde başlı başına bir dönem olmasına karşın ergenlik dönemi, gelişimi 

içinde ve hayat boyu devam eden bir süreç olarak ele alınmaktadır. Çocuğun ileride ne tip 

bir ergen olacağı, ergenlik döneminde karşılaşacağı problemlerin türü ve kendi ergenlik 

çağının uyumunu nasıl sağlayacağı, ergen oluncaya kadar geçirdiği çocukluk yıllarına ve o 

yıllarda alışageldiği uyum sağlama yöntemlerine bağlıdır (Kazancıoğlu, 1986:11, Aktr: 

Eryüksel,1996).  

Erikson’un da belirttiği gibi her gelişim dönemi kendinden sonra gelen döneme 

zemin hazırlamakta ve daha sonra gelen dönem de önceki dönemlerden etkilenmektedir 

(Ekşi, 1990:69). Bu durum göz önüne alındığında, normal, ruh sağlığı yerinde başka bir 

deyişle uyumlu bir kişilik yapısının gelişiminde çocukluk yaşantıları ve anne-baba tutumları 

önemli rol oynamaktadır (Ekşi, 1982:287). 

Bir yandan çocukluk döneminin etkisinde olan diğer yandan da yetişkinlik dönemini 

etkileyen ergenlik dönemindeki ergenlerin sorunlarını kolaylıkla çözebilmeleri ve bu 

dönemi kolaylıkla aşabilmeleri de geçmişteki olumlu aile ilişkilerine bağlıdır. Çocukluk 

döneminde anne ve babası tarafından yeterince sevgi ve güven duygusuyla yetiştirilen ve 

başarılı bir disiplinin uygulandığı ortamda büyüyen çocuk, mutlu bir ergen adayıdır. 

Çocukluk dönemde anne ve babasıyla başarılı bir ilişki kurabilen çocuk, zorlu ergenlik 

döneminde de aynı ilişkileri sürdürerek kişisel sorunlarının üstesinden rahatlıkla 

gelebilmektedir (Yavuzer, 1990:139). Buna ek olarak; ergenlik döneminde ergenin anne ve 

babasıyla olan ilişkilerinin niteliğinin anne-babanın küçük yaşlardan itibaren ergene karşı 

olan tutumlarına bağlı olduğu hususunda diğer uzmanlar da görüş birliği içindedirler 

(Yörükoğlu, 1990:144). Ayrıca, Varış (1986:54) da hem bağımsızlık çabaları hem de uyum 

ihtiyacının aynı derecede ortaya çıktığı ergenlik dönemine gelinceye kadar, küçük yaşlardan 

itibaren çocuğa güvensizlik, başarısızlık ve diğer eksikliği aşılayan yaklaşımlardan 

vazgeçilmesi gerektiğini vurgulamakta ve çocuklarımızı kesit olmak suretiyle değil de, bir 

süreç içinde yönlendirmenin önemine değinmektedir.  

 Ergenlik dönemi biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosyal açıdan bir gelişme ve 

olgunlaşmanın  yer aldığı çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir (Yavuzer, 2002:262).          
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 Ergenlik dönemi gelişimin en hızlı olduğu dönemlerden birisidir. Yaş sınırları çok 

açık bir şekilde  belirlenemez, ancak bu süre kabaca 12 yaşından 10’lu yaşların sonuna, 

fiziksel gelişimin neredeyse tamamlandığı bir döneme kadar sürer( Atkinson; Atkinson; 

Smith; Bem; Nolen-Hoeksema, 1996:108). 

 Ergenlik dönemi öncelikle bedensel değişikliklerle başlamaktadır. Bedenin hızlı 

büyümesine hazırlıksız yakalanan birey, bedendeki ani değişikliklere karşı zıt duygular 

yaşamaktadır (Temel ve Aksoy, 2001:1). Bedensel büyümeye paralel olarak cinsiyet 

özellikleri gelişmektedir. Bu dönemde zihinsel gelişim somut işlemlerden soyut işlemler 

dönemine geçmektedir. Ergenler giderek birbirlerini daha iyi anlayabilir, başkalarının görüş 

açılarına göre düşünebilirler. Bu durum, olaylar olmadan önce sonuç kestirme yeteneğini 

geliştirir. Bir başka deyişle söylemeden, harekete geçmeden bir şeyi düşünüp tartma süreci, 

ergeni zihinsel bir tartışmaya yöneltir. Bir çok açıdan düşünebilme ergene yeni bir düşünce 

esnekliği sağlar. Soyut düşüncenin bir diğer özelliği de sadece o andaki gerçekler ile 

ilgilenmek yerine, olasılıklara dikkat etmektir. Soyut düşünce aynı zamanda bilimsel 

düşünceyi de içermektedir  ( Yavuzer, 2002:263). 

 Fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan ani değişikliklerle karşı karşıya kalan birey 

bunlarla birlikte yeni problemlerle de yüz yüze gelmektedir (Temel ve Aksoy, 2001:8). 

Problem, temelde, bireyin bir hedefe ulaşmada bir engellenmeyle karşılaştığı bir çatışma 

durumudur. Engellenme hedefe ulaşmayı güçleştirmektedir. Bu problemler matematik ya da 

fen derslerindeki gibi alışılagelmiş problemlerden farklıdır. Bunlar, kendini karamsar 

hissetme, arkadaşlarla geçinememe, bir mesleğe yönelme konusunda yaşanan belirsizlikler 

gibi karar verilmesi zor konularda oluşan türde sorunlardır. Böyle bir durumda problem 

çözme, engeli aşmanın en iyi yolunu bulmaktır. Problem ile başa çıkmada, kişinin problemli 

durumları çözme yeteneği, kendini bilişsel olarak değerlendirmesine ve büyük ölçüde 

probleme odaklanmasına bağlıdır. (Akt: Arslan, 2001).  

Ergenlik problemlerin en üst düzeyde ve en çok olduğu bir gelişim dönemidir. 

Çocuklukta problemler yetişkinlere çözdürülürken, ergenlikte yetişkinden yardım 

istenmemektedir. Çünkü ergen için yetişkin kendisini anlayamayacak kadar yaşlıdır. 

Ergenliğin son dönemine doğru ergen problemleri karşılama biçimini değiştirmeye başlar, 

yetişkinlerin müdahalelerinin azaltılmasını öğrenir, gerçekçilik artar ve olgunluk 
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simgelerine karşı ilgili hale gelir. Dengelilik arttıkça ergen hayata daha uyumlu hale gelir. 

Bu dönemde ergen problem çözme yönteminde daha olgundur ve karşısına çıkan 

problemlerle daha önce karşılaşmış ise geçmiş tecrübelerinden faydalanarak bunlara 

çözümler getirebilir. Daha önce hiç karşılaşmadığı türdeki problemlerle deneme yanılma 

yöntemiyle çözmek için uğraşabilir. Bunlara ek olarak birey bu dönemde problemlerin 

çözümüne sistemli bir şekilde yaklaşır (Temel ve Aksoy, 2001:12). 

Jory ( 1998), ergenlerin problem çözme becerileri üzerine yaptığı bir araştırmada, 

ergen tarafından algılanan ana-baba tutumunun üzerinde durmuştur. Ergeni sürekli eleştiren, 

davranış ve hareketlerini kısıtlayan, otoriter ana-babaların çocuklarının problem çözme 

konusundaki yeteneklerinin demokratik tutum sergileyen ana-babalara göre daha zayıf 

olduğunu belirtmiştir.  

Oldukça uzun ve dengeli bir davranış döneminden sonra çocuk, ansızın dengesiz ve 

düzensiz bir evre olan ergenlik döneminin eşiğinde kendini bulur. Ergenin duygusal 

dünyasında bazı çelişkiler dikkati çeker. Yalnızlıktan duyulan hazzın yanı sıra, bir gruba 

katılma özlemi, yetişkini hor görme, ama yetişkinin desteğine de ihtiyaç duyma, kaygı ve 

umutsuzluğa karşın geleceğe coşkuyla yöneliş, bu evrenin belirgin çelişkili duyguları 

arasında sayılabilir. Çevresinin istediği biçimde davranmak ve duygularını gizlemek için 

ergen içine kapanır. Her yaşta uyum, duygusal gerginliği de beraberinde getirir. Çünkü yeni 

durumlara uyum, hem zihinsel, hem de hareketle ilgili davranışlarda bir değişikliği 

gerektirir. Ergenlik döneminde uyumun diğer yaşlara göre daha da zor olmasının nedeni, 

ergenden kısa bir süre içinde bir çok yeni çevreye uyum göstermesinin beklenmesidir 

(Yavuzer, 2002:268).  

Kimlik gelişimi ve arkadaşlık bu devredeki sosyal ve duygusal gelişimin iki önemli 

yönünü oluşturur. Ergenlik çağında bireyin kendi benliğini bulması ve tanımlaması, yani 

özdeşleşmesi en önemli basamağını oluşturur (Cüceloğlu;1999: 359). Bu dönemde ergenler 

alternatif davranışları, ilgi alanlarını ve ideolojileri araştırabilirler. Pek çok inanç, rol ve 

davranış tarzı, bütünleşmiş bir benlik kavramını biçimlendirme girişimi içinde denenebilir, 

değiştirilebilir ya da bunlardan vazgeçilebilir. Ergenler bu değerleri ve değerlendirmeleri 

tutarlı bir görünüm içinde sentezlemeye çalışırlar. Ana-babalar, öğretmenler ve akranlar 

tutarlı değerleri yansıtabilirlerse kimlik arayışı kolaylaşır (Atkinson, R; Atkinson,R.C; 
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Smith; Bem; Nolen; 1999, ss.108-110). Ergenlik döneminde en önemli güven kaynağı ergen 

için arkadaşlıktır. Yapılan araştırmalar 13-15 yaşları arasındaki ergenlerin en çok arkadaş 

grubunun etkisinde kaldıklarını göstermektedir. Kendine güveni az olan, özdeşleşme 

gelişmesinin en karışık noktasında bulunan bireylerde arkadaşlar daha fazla etkin olur. Fakat 

bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlayan bireyler arkadaşların 

etkisinden bağımsız karar verebilir (Cüceloğlu;1999, ss. 362).  

Ergenler bu dönemde bir yandan bağımsız olmak isterken, diğer yandan da bir gruba 

ait olmaya, yaşama ve geleceğe ait karar verme aşamasında çevrelerindeki insanların 

yönlendirmelerine ihtiyaç duyarlar. Ergenlerin bir kısmı kendi  yaşamlarını kontrol edebilme 

gücüne sahipken, bir kısmı da başkalarının yönergelerine dayalı olarak yaşamlarını sürdürür. 

Bu doğrultuda 1960’larda Julian Rotter tarafından ortaya atılan, olayların yada davranışların 

sonuçlarında etkili olan iç-dış kontrol odağı inancı ele alınması gereken önemli bir kişilik 

özelliğidir.  

İçten denetimlilik ucuna yakın olan kişi, çevresinin kendi denetimi altında olduğunu 

ve isterse yaşamını istediği yöne çevirebileceğine inanır. Öte yandan, dıştan denetimlilik 

ucuna yakın olan kişi, çevresinde olup bitenleri etkilemekten kendisinin aciz olduğuna ve 

yaşamını kaderin belirlediğine, kendisinin elinden gelen bir şey olmadığına inanır 

(Cüceloğlu; 1999, ss. 421).   

            

Araştırmanın Amacı 

 Bu araştırmada, “lise son sınıf öğrencilerinin denetim odakları, problem çözme 

becerileri ve ana baba tutumları arasında nasıl bir ilişki vardır ve bu ilişki, öğrencilerin 

cinsiyeti ve akademik alanlarına göre farklılaşmakta mıdır” sorularına cevap aranacaktır. 

Araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.  

 

Alt Amaçlar 

            1. Cinsiyete göre öğrencilerin problem çözme becerileri, denetim odakları ve 

algılanan ana baba tutumları anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

            2. Akademik alana göre öğrencilerin problem çözme becerileri, denetim odakları ve 
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algılanan ana baba tutumları anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

            3. Öğrencilerin problem çözme becerileri denetim odaklarına göre anlamlı düzeyde 

farklılaşmakta mıdır? 

4. Algılanan ana baba tutumları öğrencilerin denetim odaklarını etkilemekte midir? 

           5.  Algılanan ana baba tutumları öğrencilerin problem çözme puanlarını etkilemekte 

midir? 

            5.1. Algılanan ana-baba tutumları problem çözme becerilerinin aceleci yaklaşım alt 

boyutunu anlamlı düzeyde etkilemekte midir? 

5.2. Algılanan ana-baba tutumları problem çözme becerilerinin düşünen yaklaşım alt 

boyutunu anlamlı düzeyde etkilemekte midir? 

5.3. Algılanan ana-baba tutumları problem çözme becerilerinin kaçıngan yaklaşım alt 

boyutunu anlamlı düzeyde etkilemekte midir? 

5.4. Algılanan ana-baba tutumları problem çözme becerilerinin değerlendirici yaklaşım 

alt boyutunu anlamlı düzeyde etkilemekte midir? 

5.5. Algılanan ana-baba tutumları problem çözme becerilerinin kendine güvenli 

yaklaşım alt boyutunu anlamlı düzeyde etkilemekte midir? 

5.6. Algılanan ana-baba tutumları problem çözme becerilerinin planlı yaklaşım alt 

boyutunu anlamlı düzeyde etkilemekte midir? 

 

Denenceler 

1. Cinsiyete göre öğrencilerin problem çözme becerileri, algılanan ana-baba tutumları 

ve denetim odakları anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. 

2. Öğrencilerin devam ettikleri akademik alanlara göre denetim odakları, problem 

çözme becerileri ve algılanan ana baba tutumları anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. 

3. Öğrencilerin problem çözme becerileri denetim odaklarına göre anlamlı düzeyde 

farklılaşmamaktadır. 

4.   Algılanan ana-baba tutumları denetim odağı puanlarını etkilememektedir  
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5. Algılanan ana-baba tutumları problem çözme becerilerini anlamlı düzeyde 

etkilemektedir. 

5.1.  Algılanan ana-baba tutumları problem çözme becerilerinin aceleci yaklaşım alt 

boyutunu anlamlı düzeyde etkilemektedir. 

5.2.  Algılanan ana-baba tutumları problem çözme becerilerinin düşünen yaklaşım alt 

boyutunu anlamlı düzeyde etkilemektedir. 

5.3.  Algılanan ana-baba tutumları problem çözme becerilerinin kaçıngan yaklaşım alt 

boyutunu anlamlı düzeyde etkilemektedir. 

5.4.  Algılanan ana-baba tutumları problem çözme becerilerinin değerlendirici yaklaşım 

alt boyutunu anlamlı düzeyde etkilemektedir. 

5.5. Algılanan ana-baba tutumları problem çözme becerilerinin kendine güvenli 

yaklaşım alt boyutunu anlamlı düzeyde etkilemektedir. 

5.6. Algılanan ana-baba tutumları problem çözme becerilerinin planlı yaklaşım alt 

boyutunu anlamlı düzeyde etkilemektedir. 

 

Araştırmanın Önem 

  Bu araştırmada çıkan sonuçlara göre öğrencilerin gerek kişilik gelişimleri gerekse 

problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla okulların rehberlik servislerinde bu 

konular üzerine öğrencilere fayda sağlayacak; ayrıca algılanan ana-baba tutumlarının 

sonuçlarına göre de anne babalara yönelik yapılabilecek çeşitli çalışmalara ışık tutabileceği 

düşünülmektedir. 

            Araştırma sonuçları, denetim odağı algısının kişilerin problem çözme becerilerinden 

hangilerini yeğleyecekleri üzerinde önemli rol oynadığına işaret etmektedir. Rehberlik ve 

psikolojik danışma hizmetlerinde öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmeleri ve denetim 

odaklarını dıştan içe doğru değiştirebilmek için öğrencilerin denetim odakları hakkında ve 

dış denetim odağını hazırlayan sebepler hakkında geniş bilgiye ihtiyaç vardır. 

Rehberlik faaliyetlerini yürütürken gerek psikolojik danışma hizmetlerinde, gerekse 

mesleki rehberlik hizmetlerinde bireyi tanımak ve bireyi kendisine tanıtmak için  öğrenci 
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hakkında geniş bilgiye ihtiyaç vardır. Mesleki rehberlikte öğrencileri bir mesleğe veya bir 

yüksek okula yönlendirmek için öğrencinin sadece ilgi ve yeteneklerinin bilinmesi yeterli 

değildir. Bunların yanında öğrencilerin kullandıkları problem çözme becerilerinin de 

bilinmesinde yarar vardır. Ayrıca psikolojik danışma hizmetlerinde öğrencilerin 

problemlerini çözebilmelerinde onlara yardım edebilmek için öğrencilerin bazı kişilik 

özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu yönüyle yapılan bu araştırma rehberlik 

faaliyetlerine ışık tutacaktır. 

Türkiye’de denetim odağı ve kişilik özellikleri üzerine araştırmalar yapılmasına 

rağmen denetim odağı ve problem çözme becerileri ve ana baba tutumları arasındaki ilişkiyi 

ortaya koyabilecek bir araştırma yapılmamıştır. Böyle bir araştırmanın yapılmasının 

yukarıdaki alanlarla ilgili araştırma eksikliklerinin giderilmesine katkıda bulunacağına 

inanılmaktadır. 

 

Varsayımlar 

 1. Örneklemin evreni temsil eder nitelikte olduğu, 

2. Araştırmada kullanılan Heppner tarafından geliştirilen Problem Çözme Envanteri, 

Rotter’ın İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği, ve Kuzgun ve Eldeleklioğlu (1996) tarafından 

geliştirilen Algılanan Ana-Baba Tutum Ölçeği’nin araştırma için gerekli verileri sağladığı, 

3. Araştırmaya katılan öğrencilerin Heppner tarafından geliştirilen Problem Çözme 

Envanteri’ni, Rotter’ın İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği’ni, Kuzgun ve Eldeleklioğlu (1996)un 

geliştirdiği Algılanan Ana-Baba Tutum Ölçeğini içtenlikle ve doğru bir şekilde 

cevapladıkları varsayılmaktadır. 

Sınırlılıklar 

 Araştırma Konya il merkezinde 2004-2005 eğitim öğretim yılında Naciye Mumcuoğlu 

Lisesinde sayısal, sözel, eşit ağırlık ve akademik alanlarında okuyan lise son sınıf 

öğrencileri ile yapılmıştır. Bundan dolayı araştırma sonuçları ancak benzer nitelikteki 

öğrencilere genellenebilmektedir. 
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Tanımlar 

Akademik Alan: Lisede öğrencilerin 9.sınıfın sonunda ulaşmak istedikleri meslek 

için seçtikleri sözel, sayısal, eşit ağırlık bölümler. 

Ergenlik: Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi. Yaş sınırları çok açık bir şekilde 

belirlenemez ancak, bu süre kabaca 12 yaşından 10’lu yaşların sonuna, fiziksel gelişmenin 

neredeyse tamamlandığı bir döneme kadar sürer(Atkison, R; Atkinson, R.C; Smith; Bem; 

Nolen; 1999, ss. 108). 

Problem: Giderilmek istenen her güçlük bir problemdir. Bireyi, fiziksel ya da 

düşünsel yönden rahatsız eden, kararsızlık ve birden çok çözüm yolu olasılığı görünen her 

durum bir problemdir (Karasar,2000, ss. 54). 

Problem Çözme: Bilişsel, duyuşsal ve davranışlar etkinlikleri içeren karmaşık bir 

süreçtir. Bir amaca erişmekte karşılaşılan güçlükleri yenmek sürecidir ( Akt: Arslan, 2001). 

Aceleci Yaklaşım : Bireyin bir problemle karşılaştığı zaman onu çözebilmek için, 

durup düşünmeden ve problemle başa çıkma konusunda değişik yollardan çoğunu dikkate alıp 

çoğunu dikkate almadığını içerir.  

Düşünen Yaklaşım: Problem çözümüne karar vermeye çalışırken seçeneklerin 

sonuçlarını tartmayı, ölçmeyi, ve karşılaştırmayı içermektedir.  

Kaçıngan Yaklaşım: Bireyin ayrıntılı olarak problemin çözümü hakkındaki bilgi 

toplamayı düşünüp düşünmediğini, bir problemle karşılaştığında eğer uyguladığı çözüm 

başarısız olursa, o problemle başa çıkma konusunda şüpheye düşüp düşmediğini açıklar. 

Değerlendirici Yaklaşım: Bireyin bir problem çözümünde belli bir yöntem denedikten 

sonra ortaya çıkan sonuç ile kendi düşündüğü sonucu karşılaştırıp karşılaştırmadığıdır. 

Kendine Güvenli Yaklaşım: Kişinin problem çözme konusunda kendine güvenini 

açıklar.  

Planlı Yaklaşım: Bireyin bir problemi çözmek konusunda, sadece o problem üzerinde  

planlı bir şekilde eldeki verileri değerlendirerek çözüme ulaşıp ulaşmadığını ölçer.  

Denetim Odağı: Bireyin yapmak istediği davranışın gücünü kendinde görmesi yada 

başkasının izni doğrultusunda bu davranışı yapma inancı ( Cüceloğlu, 1992,ss.421). 

İç Denetim Odağı: Bireyin davranışlarının sorumluluğunu kendisinin alabilmesi, 
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olayların sonuçlarını kendisinin yüklenmesi ( Adams, 2002). 

Dış Denetim Odağı: Bireyin çevresinde olup bitenlerin kendisinin dışında kader, 

şans yada başka insanların denetiminde olduğuna inanmasıdır ( Adams, 2002). 

Algılanan Ana-Baba Tutumu: Ebeveynin çocuğa karşı tutumlarının çocuk 

tarafından nasıl algılandığıdır.  Bu araştırmada algılanan ana-baba tutumu demokratik, 

otoriter ve koruyucu-istekçi olmak üzere üç grupta ele alınmıştır. 

Otoriter Ana-Baba Tutumu: Çocuğa karşı katı disiplin uygulayan, onu kendi 

tasarladığı kalıba göre yoğurmak amacını güden, koşullu sevgi gösteren, nedenlerini açıklama 

ihtiyacı duymadan, davranışlarda kısıtlama, yapılan hatayı affetmez ve katı cezalandırıcı bir 

tutumdur. 

Demokratik Ana-Baba Tutumu: Çocuğa karşı samimi, koşulsuz sevgi gösteren, 

destekleyici, çocuğun kişiliğine saygı duyan bir aile tutumudur. 

Koruyucu-İstekçi Ana-Baba Tutumu: Sevginin koşullu ve belirsiz olarak gösterildiği 

anne baba tutumudur. Bu tür anne babalar aşırı derecede temkinli olup, çocuktan ayrılmakta 

güçlük çeker. 
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BÖLÜM II 

Problemin Kavramsal Temeli  

Araştırmada ele alınan temel psikolojik kavramlar hipotezlerin temelini 

oluşturduğundan ve yapılan araştırmanın daha iyi anlaşılması bakımından araştırmada konu 

ile ilgili temel kavramların açıklanması gerekir. Bu bölümde temel kavramlar olarak 

ergenlik, problem çözme, denetim odağı ve algılanan ana-baba tutumu ayrıntıları ile 

açıklanmıştır. 

                                                   Ergenlik 

Ergenlik döneminden yaklaşık bir iki sene önce her iki cinste hormonların etkisiyle 

kemik ve kaslarda hızlı bir büyüme ve boy artışı görülür. Erkeklerde kas ve kemik kitlesi, 

kızlarda ise büyük ölçüde yağ depolanması sonucu ağırlık artar. Ergenliğin erkek çocuktaki 

ilk belirtisi testislerde ve skrotumdaki büyümesidir. Daha sonra kol altında, yüz ve vücutta 

kıllanma, ses kalınlaşması gibi ikincil ergenlik belirtisi memelerde büyüme, daha sonra ise 

koltuk altı ve pubis kıllanmasıdır. Adet kanamasının başlaması, boy büyümesi doruk 

noktasını geçtikten sonra başlar (Ekşi, 1990). 

Ergenlikteki bu fizyolojik değişikliklere karşı her gencin gösterdiği duygusal tepki 

farklıdır. Gencin dikkati ve enerjisi kendisine dönüktür. Çoğu zaman bedeninde oluşan hızlı 

değişiklikleri, bedenine karşı bir yabancılaşma olarak hisseder. Bir süre sonra genç, ne 

olduğu, kim olduğu ile ilgilenmeye başlar. Bedeni büyümüş, yetişkin görünüşü almıştır. 

Ancak kendisini yetişkin gibi göremez, daha bağımsız kararlar vermek ister, ana babasının 

desteğine ihtiyaç duyar, içinden bu isteğe karşı koymaya çalışır. Kendisine aile dışı sevgi 

kaynakları arar ve arkadaşlık önem kazanmaya başlar. Arkadaş grubu içinde fikirler, 

duygular paylaşılır, gençler birbiriyle özdeşleşir, kendilerini deneme fırsatı bulurlar, grup 

kimliği bu ilişki sırasında gelişir. Bu dönemde gencin hem grupla hem de gruptan bağımsız 

bir kişilik geliştirmesi beklenir. Zamanla grubun yerini toplumun değerleri, kültür ve dış 

dünya ile ilişkileri alır. Bu arada zihinsel gelişim de devam eder, soyut düşünebilme 

yeteneği kazanılır. Bu becerilere paralel olarak meslek seçimi ve yaşam tarzının belirlenmesi 

konusu önem kazanır. Cinselliğin kabulü, cinselliğe karşı olumlu tavır takınma ve ana 

babadan kopma, gencin kişiliğinin gelişmesi için önemlidir.  
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Ergenlik çocuklukla yetişkinlik arasında kalan bir ara dönemdir. Ergenlik insanda 

bedence, boyca büyümenin hormonal, cinsel, sosyal, kişisel, duygusal-zihinsel değişme ve 

gelişmelerin olduğu, buluğla başlayan ve bedence büyümenin sona ermesi ile sonlandığı 

düşünülen özel bir evredir (Kulaksızoğlu, 1999, s.72).  

İnsanoğlu doğumu ile ölümü arasındaki ömür çizgisi içinde farklı dönemlerden 

geçmekte ve beden yapısına göre, içinde bulunduğu yaşa göre bu dönemlerde farklı 

özellikler göstermektedir. İnsan hayatı genel olarak çocukluk, gençlik, yetişkinlik, orta 

yaşlılık ve ihtiyarlık olmak üzere altı evreye ayrılabilir. Bu evrelerden birinden diğerine 

geçişte kesin yaş sınırları yoktur. Bununla beraber gelişimde belirli ve ardışık bir seyir 

izlenir. Bu gelişim seyri bütün insanlar için aynıdır. Gelişme sırasında geçilmesi gereken 

basamaklar atlanamaz. Bir önceki gelişme aşaması bir sonrakine basamak teşkil eder. İnsan 

bütün yönleriyle nasıl olacağı, saçı, teni ve göz rengi, mizacı ve kişilik özellikleri, duygusal 

tepkileri, boyu, kilosu ve zihinsel özellikleri soyundan altığı mirasa ve içinde yaşadığı çevre 

şartlarına bağlıdır (Kulaksızoğlu, 1999:3).  

Ergenlik, yüzleşilmesi gereken temel görevler olarak eğitim, olgunlaşma ve 

beklemeyi içeren bir dönemdir. Bu nedenle ergenlik dönemini yaşla ilişkili bir dönem olarak 

tanımlamanın pek bir yararı yoktur. Anlamlı bir kavram olarak ergenlik, en iyi biçimde, 

bireyin tam gelişimini içeren geniş bir çerçevede ele alınabilir. Çocuk ailenin gözetiminin ve 

korunmasının güvenliğine daha az gereksinim duymaya başladığında, fizyolojik ve 

hormonal gelişim yetişkin düzeyine yaklaştığında ve fizyolojik olgunluk çocuğu toplumda 

sorumluluk yükleme yönünde zorlandığında ergenlik başlamıştır (Adams, 1995:16). 

Çocukluktan ergenliğe geçiş döneminde olan ergenlikte, bireyin çevresinde ve iç 

dünyasında birçok değişiklikler olmaktadır. Ergenlikte sosyal ilişkiler ve etkileşimler 

giderek karmaşıklaşmakta ve bu daha çok sorumluluk almayı gerektirmektedir. Bu dönemde 

karşılaşılan bir çok durum veya problem bireyin hayatında ilk kez karşısına çıkmaktadır. 

Ergenlik döneminde, arkadaş grupları tarafından kabul görmek önem kazanmaktadır 

(Kowalski, 1995; Akt; Erkan, 2002:101). 

Ekşi (1990:22), ergenlik döneminin biyolojik gelişmeyle başlayıp, psikolojik ve 

sosyolojik gelişmeyle devam ettiğini belirtmiştir. Ancak biyolojik olarak yetişkin olan kişi, 

duygusal bakımdan hala çocuk gibi kalmış ya da sosyal anlamda bir yetişkin gibi 
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davranmıyor olabilir. Bu nedenle, gençlik çağının biyolojik, ruhsal, toplumsal ve kültürel 

özelliklerini her zaman birbirinden kesin sınırlarla ayırma olanağı da yoktur.  

Ergenin düşünce, tutum, duygu ve davranışlarının üç temel faktörünün etkisi altında 

olduğu belirtilmektedir. Bunlar; temel kişilik yapısı, ergenlik çağına özgü psiko-sosyal 

özellikler ve ergenin yaşadığı çevrenin sosyal ve zihinsel olgunluklarının temelini oluşturur 

(Yavuzer, 1987:143). Ergen bir yandan bedensel ve cinsel gelişmenin dürtüsel baskılarına 

karşı koymaya çalışırken, öte yandan çevresiyle kendi arasındaki dengeyi korumaya çabalar 

(Yörükoğlu, 1990:94).  

Çocuk düşüncesi daha çok şimdiki zamanla sınırlı olduğu halde, ergen şimdiki 

zamanın yanında geleceği de hesaplayabilir. Geleceğe yönelik soyut biçimde düşünebilir, 

varsayımlar ileri sürerek çeşitli ihtimaller üzerinde akıl yürütebilir. Bir konunun farklı 

yönlerini düşünerek onları ayrı ayrı sınayabilir (Gander ve Gander, 1993; Akt. Aşkın,1989). 

Soyut işlemler döneminde soyut düşünebilme, denenceler ileri sürme, akıl yürütme 

ve tümdengelim yolu ile düşünebilme söz konusudur. Genç böylelikle gerçeğe ait bütün 

ihtimalleri hesap edebilir. Gerçek olaylar arasındaki ilişkileri kavrayabilir. Görünüşlerine 

aldanmaz, olayların daha arkasındaki nedenlerini anlamaya çalışır. Ergen düşüncesi daha 

esnektir. Bir problemin farkı çözümlerinin alabileceğini düşünür. Deyimler ve atasözlerinin 

kelimelerle ifade edilen anlamının daha farklı anlamı olduğunu bilir. Teşbihleri, 

benzetmeleri kavrayabilir. Bir yazılı metnin, bir tiyatro eserinin veya bir filmin ana fikrini 

daha kolaylıkla çıkarabilir (Kulaksızoğlu, 1999:137).  

Ergenlik dönemi benlik gelişimi açısından en önemli evrelerden biridir (Öztürk, 

1989:77). Ergenlerin, sevgi, ait olma, bağımsızlık, başarılı olma, takdir edilme, değer 

verilme, hayatı tümü içinde kavrayan bir felsefe ihtiyaçları gibi önem verdikleri 

gereksinimleri olur.  

Rabichow ve Skylansy (1980), ergenlik döneminin diğer dönemlere kıyasla kendi 

içinde gerilimli ve kendi içinde sorunları olan bir dönem olduğunu savunmuşlardır. 

Çocukluktan yetişkinliğe geçişi belirleyen süreçler çeşitli işlev alanlarında ortaya çıkarsa da 

bu süreçlerin süreksiz, zorlayıcı ve genç için üstesinden gelmenin zor olması gibi ortak 

özellikleri vardır. Bu dönemde pübertenin ortaya çıkışı, yeni talepler isteyen yeni okul 

yapısı, arkadaş ilişkilerinde ve etkisinde artış, ana-babadan kopuş hareketlerinin başlaması 
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spontan görülmekte ve çocukluk döneminin yalın ve barışçı ortamını ciddi bir şekilde 

değiştirmektedir (Akt: Argun,1995).  

Ergenlik döneminde kendi kabul ettirmeye doğru bir eğilim, araştırıcı girişimler, 

gururunu koruma tepkileri, mizaç değişiklikleri, kızgınlık ve sevgi patlamaları en çok göze 

çarpanlardır. Değişim ve yenilikler yeni seçimleri ve bunun doğal sonucu olarak çıkmazları 

ve çatışmayı beraberinde getirmekte, sonuçta bireyin yaşamında yeni problemler olarak 

ortaya çıkabilmektedir (Özbay, 2002). 

Yörükoğlu (1993) ergenlik dönemi evrelerini;  

1- 12-15 yaş arası, olumsuz davranış ve tepkilerin yoğun olduğu, ergenlik ya da ilk 

ergenlik evresi,  

2- 15-17 yaşlar arası, çekingenliğin, kendine güvensizliğin belirgin olduğu, 

delikanlılık evresi,  

3- 17-21 yaş arası, kendine güven ve gösterişin ağır bastığı delikanlılık evresi  

4- 21-25 yaş arası uzamış ya da yüksek öğretim ergenlik evresi olarak belirlenmiştir.  

Kılıçlı (1992) Ergenlik döneminde başarılması beklenen başlıca gelişim görevlerini 

şöyle sıralamıştır: 

1- Cinsel rolünü kabullenme ve bu role uygun davranış örüntüleri geliştirebilme,  

2- Akran dünyası içinde kabul görme ve arkadaşlık, işbirliği, liderlik yeteneklerini   

geliştirebilme, 

3- Duygusal bağımsızlığını kazanma ve kendisiyle ilgili önemli kararları kendi 

başına  verebilme,    

4- Çatışan değerleri uzlaştırma ve kendi yaşına özgü bir yaşam felsefesi 

geliştirebilme, 

5- Meslek seçimi için gerekli ön hazırlıkları yapma ve kendine uygun olan mesleği 

seçebilme,  

6-Öz kimliğine ulaşma ve bunu kabullenebilme,  
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Ergenin çağına uygun gelişim görevlerini zamanında yerine getirmesi çevresiyle 

uyumlu ilişkiler kurmasını sağlayacaktır. Ayrıca bu durumda ergenin karşılaştığı 

problemlerle daha kolay başa çıkacağı ve hayatı ile ilgili kararlar alırken başkalarına bağımlı 

olmayacağı daha çok içsel denetimli olacağı düşünülmektedir. 

 

                                               Problem Çözme 

Problemin Tanımı 

Bireylerin içinde bulundukları karışık durumlar olarak ifade edebileceğimiz bir 

tanıma göre, günlük yaşantımızda karşılaştığımız pek çok şeyi problem olarak görebiliriz. 

Bir arkadaşımızın yöneltmiş olduğu bir soru, yolda yürürken ayağımıza yapışan bir sakız, 

enflasyon, savaş, öğretmenin vermiş olduğu bir ödev gibi bir çok şey problem olabilir (Aktr: 

Aydın, 1999).  

Giderilmek istenilen her güçlük bir problemdir. Güçlüğün giderilmesinin istenmesi 

için, insanı fiziksel veya düşünsel yönden rahatsız etmesi gerekir. O halde problem, 

insanoğlunu rahatsız eden bir durumdur (Karasar, 1991:54).  

Heppner (1982), problemi kişinin içinde bulunduğu bir duruma içsel veya dışsal 

istekleriyle ilişkili olarak verdiği tepki, problem çözmeyi de sorunlarla başa çıkma ile eş 

anlamda kullanır. Hayatımız boyunca karşılaştığımız bütün sorunlar doğası, içeriği ve 

karmaşıklığı açısından geçmiş yaşantımızda karşılaştıklarımızla aynı değildir, dolayısıyla 

problem çözücü yeni sorunlara etkin çözümler üretebilmektedir (Akt: Keleş, 2000).  

Cüceloğlu (1999:219)’na göre sorun, bireyin varmak istediği bir amaca ulaşmasına 

ket vuran engeldir. Sorunlar uzun veya kısa süreli, basit veya karmaşık olabilir. Duygusal, 

bedensel, ekonomik, vb. sorunlar vardır ve sorunların çözümü sorunun türüne göre 

farklılaşır. Sorun çözümleri arasındaki fark nokta, amaca ulaşmaya ket vuran engeli ortadan 

kaldırmaya çalışmaktır.   

Genel olarak problemlerin gerçek durum ile arzulanan durum arasındaki 

uyuşmazlıktan kaynaklandığı belirtilmektedir. Problemli durumun çevreden veya kişinin 

kendisinden de kaynaklanıyor olabileceği, bireysel farklılıkların bir fonksiyonu olarak, aynı 
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olaya farklı kişilerin farklı tepkiler gösterebileceği ve bu farklılığı, kişinin algısından 

kaynaklanabileceği de belirtilmektedir. (Akt. Nadir; 2002:23).  

Morgan (1985)’a göre problem, temelde bireyin bir hedefe ulaşmada engellenme ile 

karşılaştığı bir çatışma durumudur. Bu engelleme, hedefe ulaşmayı güçleştirebilir. Böyle bir 

durumda problem, engeli aşmanın en iyi yolunu bulmaktan ya da engelleme yaklaşma - 

kaçınma çatışmasında olduğu gibi, hedeflerin çatışması şeklinde ortaya çıkabilir. Bu tür bir 

durumda ise problem, çatışmayı çözümlemektedir (Akt. Saygılı, 2000).  

Bingham (1998) problemi, bir kimsenin istenilen bir amaca varmak maksadıyla 

topladığı mevcut güçlerin karşısına dikilen engel olarak tanımlamaktadır. Yani, bir kimse ne 

zaman belli bir amaç veya çaba harcarken bizzat engellerle karşılaşır ise onun için bir 

problem var demektir.  

Başka bir tanıma göre, eğer bir kişi belli bir amaca ulaşmak istiyor, ancak çeşitli 

zorluklarla engelleniyor ve amacına nasıl ulaşacağını bilmiyorsa bir problemle karşı karşıya 

demektir. Problemin temel koşulları, bir amaca ulaşma arzusu ile bunu engelleyen 

güçlüklerdir (Türer, 1999:288; Akt. Söylemez; 2002).  

Kişinin problem durumu, düşüncelerinin olmasını istediği yönde gitmemeleri veya 

almamaları gereken yönde olmadıkları zaman şeklinde algıladıklarını söylenebilir. Problem 

bir zorluk hissedildiği zaman vardır (Boostram, 1994: 136).  

Öğülmüş (2001), problem içeren bir durumun özelliklerini şöyle özetlemiştir:  

1-Mevcut durumda olması gereken durum arasında bir fark bulunması  

2-Kişinin bu farkı fark etmesi ya da algılaması,  

            3-Algılanan farkın kişide gerginliğe yol açması,  

            4-Kişinin gerginliği ortadan kaldırmak amacıyla girişimlerde bulunması,  

            5-Kişinin gerginliği ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerinin engellenmesi. 

           Gordon’a göre problemin kime ait olduğu çok önemlidir. Çünkü problemi sebeplenen 

kişi, problemi tam olarak ortaya koyabildiği andan itibaren çözümü için önemli bir adım 

atmış demektir. Problemin sonuçlarından kim etkilenirse, problem onun problemi 
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olmaktadır (Akt. Arslan, 2001).  

Herkes hayatı boyunca değişik sorunlarla karşılaşır. Sorun karmaşık ve sıkıntılı bir 

durumdur. Sorunlar kişisel, örgütsel, sosyal, ekonomik veya teknolojik olabilir. Sorun 

çözmede hayata ve topluma uyum süreci olarak düşünülebilir. Bazı araştırmacılar 

sorunların, zorluk ve güçlükler olarak değil fırsatlar olarak değerlendirilmesini önerirler. 

Bütün sorunlar iki ana unsurdan oluşur. Bunlardan birincisi, sorun çözmeye ihtiyaç 

duyulmasıdır. İkincisi ise, çözüm seçeneklerinden birine karar verilmesidir.  

 

Problemin Yapısı 

Problemlerin farklı yapılarda ve özelliklerde olmaları onların çözümünde de farklı 

yaklaşımları gerektirmektedir. Bunu yerine getirebilmek için söz konusu yapı ve özelliklerin 

bilinmesi esastır. Problemlerin üç temel özelliği vardır:  

a) Amaç,  

b) Amaca giden yolda engel, 

c) Bireyin amaca ulaşması için içsel bir gerginlik (Bingham, 1998:22). 

Bunların dışında:  

1- Problem bilinen ya da belirsiz unsurları içeren bir durum sonucu meydana gelir. 

Bunların tamamının bilinmez oluşu bireyin probleme duyarlılığını azaltır. 

2- İnsanlar genellikle alışılagelmiş tepki türlerini kullanarak problem çözerler, buna 

geleneksel yaklaşım da denilebilir. 

3- Çoğu kez problemler bireysel ve özneldir. 

4- Bir kimse için problem olan bir şey bir başka birey için otomatik bir eylem ya da 

tepki olabilir.  

5- Belli bir grupta karşılaşılan ortak bir problem de kişilerin aldıkları tavır ve ilgileri  

nedeniyle her şahıs için farklı olacaktır.  

6- Problemler, uygu-anlayış-eylem üçlüsünden birinin ifadesi olabilir veya iki ve  
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üçüncünün iç içe geçmişliğini de ifade edebilir (Bingham, 1998:18).  

Problemlerin yapıları konusunda, problemle ilgili olarak iki düzeyde engel veya 

güçlük vardır. Birincisi, kişiliğin zihin, sosyal ve duygusal yönleri arasında eş zamanlılık 

bulunmayışıdır. Yani, kişinin amacı bellidir, bu amaca erişmek için istek kuvvetlidir; bu 

amaca giden yol belirlenmiştir, fakat kişi duygusal baskı ve gerginlikler nedeniyle harekete 

geçememektedir (Bingham, 1998:8).  

Problemlerle ilgili ikinci engel durum, kişinin bir amaca ulaşmak için o güne kadar 

geliştirmiş olduğu davranışlar arasında çözüme varan uygun davranışı seçememesidir. 

Burada amaç açıktır, amaca ulaşma ihtiyacı vardır, bir hareket vardır, ancak çözüme 

götürecek bir planı yoktur. Amaç ve eylem arasında bir boşluk söz konusudur ve bu bir 

takım nedenlerle olabilir; deneyimsizlik, problemin alanını kestirememe, ilişkileri yanlış 

yorumlama veya gerekli bilgi ve beceriye sahip olamama (Bingham, 1998; s.18-22). 

 

Problem Çözme 

Problem çözme bireyin ölçülebilen nitelikleri arasında zihinsel yetenekler grubunda 

yer almaktadır (Özgüven, 1999, s. 81). Bireyin bu becerisinin bilinmesi kendini tanımasında 

ve gerçekçi bir benlik geliştirmesinde, gelecekteki başarılarını yorumlamada yardımcı 

olacaktır (Sungur, 1997:166 Akt. Söylemez, 2001).  

Oğuzkan (1989), problem çözmeyi belli bir amaca ulaşmak için karşılaşılan 

güçlüklerin ortadan kaldırılmasına yönelik bilişsel ve psikolojik boyutları olan bir dizi 

çabayı içeren bir süreç olarak tanımlamaktadır (Akt. Aydın, 1999). 

Transaksiyonel analiz kuramına göre etkin problem çözmenin kaynağı Yetişkin Ego 

durumudur. Problem çözmenin enerjisi Doğal Çocuk Ego durumunun işlevidir, nesnel 

verileri işleme gücüde Yetişkin Ego durumunun işlevidir (Çam, 1995:38)  

D’Zurilla ve Goldfried’a (1971) göre problem çözme, problemli bir durumla başa 

çıkabilmek için etkili seçenekleri oluşturma ve bu seçeneklerden en etkili olacağı düşünülen 

birini seçmeyi içeren bilişsel ve davranışsal bir süreçtir.  

Anderson (1980), öncelikle bilişsel işlemler üzerine yoğunlaşmış ve problem 
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çözmeyi, bilişsel işlemleri sırayla bir hedefe yöneltmek olarak tanımlamıştır. Hepper (1982) 

(Akt. Keleş, 2002)  ise, problem çözmenin tanımını farklı bir şekilde yapmıştır. Problem 

çözmeyi, problemlerle başa çıkma kavramı ile eşanlamlı kullanılmaktadır. Gerçek yaşamda 

kişisel problem çözme, burada iç ya da dış istekler ya da çağrılara uyum sağlamak amacıyla 

davranışsal tepkilerde bulunma gibi bilişsel ve duygusal işlemleri sırasıyla bir hedefe 

yöneltmek olarak tanımlamıştır. Bu tanımın kullanılması tercih edilmiştir (Akt. Keleş, 

2002).  

            Kuzgun (1995)’a göre problem çözmede başarı, her şeyden önce, problemin doğru 

bir biçimde tanımlanmasına bağlıdır. Kişiyi huzursuz eden durumun ne olduğu kesin bir 

biçimde tanımlanmazsa çözümü için doğru yaklaşımda bulunmaz problem ile başa çıkmada, 

kişinin problemli durumları çözme yeteneği, kendini bilişsel olarak değerlendirmesine ve 

büyük ölçüde probleme konsantre olmasına da bağlıdır. Basit bir problemin çözümü 

sırasında bile birbirleriyle ilişkili olarak işleyen bir dizi zihinsel süreç söz konusu 

olmaktadır. Problemin anlaşılması, çözüm yollarının saptanması, çözüme giderken 

kullanılan stratejilerin denetlenmesi ve değiştirilmesi, ilk bakışta basit gibi görünen, fakat 

ayrıntılarına inildiğinde son derece karmaşık zihinsel bir süreçtir.  

Problemlerin çözümleri, problemlerin türü ve karmaşıklığına göre değişir. Bazı 

problemler mantık yoluyla çözülür, bazı problemler duygusal olgunluğu gerektirir. Bazı 

problemler ise olaylara yeni bir algılama açısından bakmayı gerektirir. Problem çözümleri 

arasındaki ortak yön amaca ulaşmaya ket vurma engelini ortadan kaldırmaktır (Cüceloğlu, 

1999). 

Kimi araştırmacılara göre, tüm düşünce olgusu bir problem çözme süreci olarak 

nitelenmektedir. Hiyerarşik öğrenme türleri sıralamasından en gelişmiş öğrenme türü olarak 

problem çözme yer almaktadır. Bu anlamda bir öğrenme türü olarak problem çözmenin üç 

özelliği vardır:  

1- Problem çözmede çözüm, öğrenen kişi için yenidir.  

2- Problem çözme düşünmeyi gerektirir, önceden öğrenilmiş bilgilerin basit bir 

kullanımı olarak nitelenemez.  

3- Problem çözme zorluk ve karmaşıklık bakımından öğrenme ve düşünme türleri 
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arasında en yukarıda bulunmaktadır (Türer, 1991:288; Akt. Söylemez, 2001).  

Problem çözme konusunda eğilen araştırmacılar iki grupta toplanabilir. Birinci 

grupta bulunanlar, problem çözmenin temel süreçlerini ayrıştırarak, aralarındaki 

etkileşimleri incelemeyi ve sonuçları genel bir zihin işleyişi kuramı çerçevesinde 

yorumlamayı hedef almaktadırlar. İkinci gruptakiler ise problem çözmenin bütüncül bir 

yaklaşımla ele alınmasını daha uygun bulmaktadırlar. İnsan zihninde problem çözme 

sırasında ortaya çıkan ve dar kapsamlı süreçlere indirgenemeyen Gestalt kuralları olduğunu 

savunmaktadırlar. İnsan zihninin tüm sırlarının çözümünü beklemeden de problem 

çözmenin ana ilkeleri ortaya çıkarabileceğimiz ve uygulamalarda bu bilgilerden 

yararlanabileceğimizi ileri sürmektedir (Şahin; 1989, Aktr: Söylemez, 2001).  

Bilişsel gelişim yaklaşımı, toplumsal bilgi işleme süreci bağlamında problem çözme 

becerisi bireyin zihinsel süreçlerden biri olarak ele alınmaktadır. Toplumsal bilgi işleme 

süreci ergenin içinde bulunduğu sosyal ortamı değerlendirmesinde tüm zihinsel faaliyetin 

önemini vurgulayan bir yaklaşımı ifade etmektedir. Bu ergenin diğer kişileri algılayıp, 

değerlendirmesini, etkileşim ortamında insanları ve olayları anlamlaştırması ile ilgilidir 

(Aydın, 1997:167).  

Problem çözme bir amaca ulaşmada karşılaşılan güçlükleri yenme süreci, sürekli 

olarak geliştirilmesi gereken bir yetenektir. Zaman, çaba, enerji ve alıştırma isteyen bir iştir. 

Problem çözme; karmaşık, kapsamlı ve problemlerden probleme farklılık gösteren bir 

süreçtir. Bu konuda yapılmış olan pek çok araştırma da problem çözme davranışının duruma 

ve zamana göre değişmekte olduğunu göstermektedir. Problem çözen bir kimsenin de 

yaklaşımını ve izlediği basamakları, problemden probleme değiştirmesi muhtemeldir. 

Davranış; problemden probleme ve bireyden bireye göze çarpan bir şekilde olsa bile, 

problem çözme işleminin kesinleşmiş ve oldukça ortak gibi görünen bazı temel yönleri 

bulunmaktadır. İşlemin incelenmesiyle şöyle bir basamaklar sırası tespit edilebilir:  

1- Problemi tanımak ve onunla uğraşmak ihtiyacını duymak. 

2- Problemi açıklamaya, niteliğini, anlamını tanımaya ve onunla ilgili ikincil 

problemleri kavramaya çalışmak.  

3- Problemle ilgili veri ve bilgileri toplamak.  
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4- Problemin özüne en uygun düşecek verileri seçmek ve düzenlemek.  

5- Toplanmış verilerin ve problemle ilgili bilgilerin ışığı altında çeşitli olası çözüm 

yollarını tespit etmek.  

6- Çözüm şekillerini değerlendirmek ve duruma uygun alanlar arasından en iyisini 

seçmek.  

7- Kararlaştırılan çözüm yolunu uygulamak (denemek).  

8- Kullanılan problem çözme yöntemini değerlendirmek (Bingham, 1998).  

D’Zruilla ve Goldfried (1971) problem çözme yollarını bölümlere ayırmışlardır. 

Bunlar;  

1- Problem Karşısında Genel Yönlendirme: İlk basamaktır. Kişinin eğilimlerini 

içermektedir. Bu aşamada en önemli nokta kişinin olaylardan sakınmaması, kabul edip 

problemi görmesi ve sistemli düşünmesi gerekmektedir.  

2- Problemin Tanımlanması ve Formülasyonu: Kişi problem hakkında ayrıntılı 

bilgiler toplar ve bunları sistematik bir sıra içerisinde ele alır. Bilgiler somutlaştırılıp 

anlaşılır hale getirilmelidir.  

3- Alternatiflerin Oluşturulması: Problemi çözebilecek olası tepkilerin listesini 

oluşturmayı içerir. Kişi çevreye yönelik algısını tekrar düzenlemelidir.  

4- Karar Verme: Alternatiflerden birini seçme olarak da adlandırılabilir. Bu 

safhanın amacı başvuran kişinin aldığı kararlardan tatmin olma derecesini arttırabilecek 

davranışlarda bulunmasına yardımcı olmaktır. Bunun için kişinin en iyiyi seçme hüneri 

olmalıdır.  

5- Değerlendirme: Hareket planını test etmeyi ve bazı standartlarla tepkileri 

eleştirmeyi içermektedir.  

Gerçek yaşamda problem çözme ya da stresli olaylarla başa çıkabilme, psikolojik 

sağlık ve uyumla ilişkilidir. Problem çözme ve sağlık arasındaki ilişkiyi araştırma 

yollarından biri, bireyin problem çözme kapasitesiyle ilgili inançları ve değerlendirmelerin; 

incelemektedir, kendini problem çözmede güvenli, kontrollü hisseden ve problemden kaçma 
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yerine yüzleşmeyi seçenlerin daha az kişisel problem bildirdikleri, kendilik algılarının daha 

olumlu olduğu, sosyal anksiyetelerinin daha az olduğu, kişiler arası ilişkilerde daha atılgan 

oldukları, fiziksel sağlıklarının ve MMPI ve SCL 90 ölçütlerine göre psikolojik sağlıklarının 

daha iyi olduğu, akademik yönden daha uygun çalışma yöntemleri ve tutumları 

sergiledikleri, depresyon düzeylerinin daha düşük ve intihar eğilimlerinin daha az olduğu 

bulunmuştur (Savaşır ve Şahin, 1997).  

Ronning, McCurdy ve Ballinger (1984) problem çözmede bireysel farklılıkları göz 

önünde bulundurmanın önemini vurgulamışlardır. Gorge (1980) ise başarılı bir problem 

çözmenin entelektüel beceriler, sözlü bilgi ve bilişsel stratejiler gerektirdiğini öne sürmüştür. 

Gelişen iyi problem çözme becerilerinin bileşenler (a) sözlü beceriler (b) bilişsel (c) 

stratejiler ve genel bilgili kullanan beceriler, (d) etkili kişiler arası sosyal beceriler (e) 

bilişsel beceriler ve (f) kontrol ve beceri duygusunun gelişimi (Akt: Keleş, 2000).  

Problem çözme kavramına davranışsal açısından bakıldığında bireyin sorun davranış 

karşısında daha önceki davranış şeklini değiştirdiği, öğrenmenin bir formu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ruh sağlığı alanına bakılacak olursa, burada da etkili davranışların 

keşfedilmesine yardımcı olan genel başa çıkma stratejilerinin elde edilmesini sağladığı 

gözlenmiştir (Nezu ve diğ., 1989).  

İki tip başa çıkma ya da problem çözme vardır. Birinci tip başa çıkma stresle direk 

meşgul olmayı içeren problem odaklı (aktif) stratejileri içerir. Burada gerçekçi bir şekilde 

problemi çözmeye yönelik kişisel aktiviteler kullanılır. Problem üzerinde odaklanılır ve 

muhtemel çözüme ilişkin cevaplar yapılandırılır. İkinci yöntem ise bir değişimi arama 

yerine, stres veren duruma ilişkin yaşanan duygularda ayarlamaya gitmeyi içerir (duygusal 

odaklı başa çıkma). Yapılanma duygusal tercihlerle gerçekleştirilirken ulaşılabilecek başa 

çıkma sonucu çoğunlukla stresin etkilerini hafifletebilme veya değiştirebilme yönündedir 

(Lazarus ve Folkman, 1984).  

 

Problem Çözmeyi Ele Alan Kuramlar 

Sorunun ifade ediliş tarzı, tanımı, niteliği, probleme yaklaşım biçimini etkiler bu 

nedenle problemlerin çözümü de bireyden bireye, problemden probleme farklılık gösterir. 
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Bazen insan bir problemin çözümünde geçmiş yaşantı deneyimlerini kullanırken bir başka 

problemde deneme yanılma yöntemini kullanabilir veya başkalarından yardım alabilir 

(Ünüvar, 2003). 

 

Alex Osborn’un Sorun Çözme Kuramı 

Beyin fırtınası tekniğini geliştirip yayan Osborn’a göre yaratıcı sorun çözme süreci 

aşağıdaki üç aşamayı kapsar.  

a) Sorun bulma (Problem Finding): Sorun tanımlanmasını ve hazırlığı gerektirir. 

Sorunu tanımlama, onu bir karmaşanın içinden çekip çıkarmayı, hazırlık ise gerekli verilerin 

toplanmasını ve çözümleme işlemlerini kapsar.  

b) Fikir Bulma (Idea Finding): Fikir üretmeyi ve düşünce geliştirmeyi kapsar. Fikir 

üretme olabildiğince çok sayıda düşünce ortaya atamak demektir. Fikir geliştirme ise ortaya 

çıkan düşünceleri birbirine ekleyerek, bunları yeniden işleyerek en uygun sonucu seçmektir. 

Fikir bulma aşaması, “denence geliştirme” aşaması olarak da kabul edilmektedir.  

c) Çözüm Bulma (Solution Finding): Değerlendirme ve seçme aşamasından oluşur. 

Seçme (çözümü kabul etme) ise bir düşünceyi başkaları ile karşılaştırmayı ve onu son 

çözüme yakınlaştırmayı içerir (Sungur, 1992; Akt. Saygılı, 2000).  

Yaratıcı sorun çözme süreci bir düşünceyle sona ermez. Sadece yeni başlamış olur. 

Üretilen düşüncelerden en etkili alanı özenle seçilerek sonuca ulaşılmaya çalışılır ancak; 

karmaşık durumlar ve yaşam koşulları “mükemmel çözüm” ve “sonul çözümleri” engeller. 

Böylece yeni bir sorun ortaya çıkmıştır. Yeniden en baştaki sürece dönerek sorunu 

tanımlamak gerekir. Daha sonra yeni düşünceler üretmek değerlendirme ölçütlerini koyarak 

aynı süreci tekrarlamak gerekir (Sungur,1992; Akt. Saygılı 2000).  

 

Bandura’nın Problem Çözme ve Kendine - Yeterlik Modeli 

 Bandura (1977), sosyal-öğrenme kuramında bireylerin problem çözmeyi 

çevrelerindeki insanların davranışlarını taklit yoluyla öğrendiklerini ileri sürmektedir. 

Bandura’nın kendine yeterlik modeli, insanların yeteneklerine ve başa çıkma becerilerine 
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inançlarının problem çözme becerilerini algılarının, gösterecekleri çabanın miktarını ve 

sebatlarını etkilediği kabul edilmektedir. Bandura’ya göre, bilişsel süreçler yeni davranışlar 

kazanma ve bunları öğrenmede önemli rol oynamaktadır. Birey bir tepkiye göre bu davranışı 

yapmayı ya sürdürür ya da bırakır. Uygun davranış, başkaları tarafından sağlanan 

örneklerden ziyade kişinin eylemlerinin etkililiğini gözlemesi ile yavaş yavaş yapılmaktadır.  

Kendine yeterlik beklentileri hem davranışın başlamasını hem de başa çıkmanın 

devam etmesini etkiler. Kişilerin kendi yeterliliklerine olan inançlarının gücü muhtemelen 

belirli durumlarda başa çıkmayı deneyip denemeyeceklerini belirler. Bu başlangıç düzeyinde 

kişisel yeterliliklerini algılamaları davranışsal seçimlerini etkilemektedir. Bandura 

bireylerin, problemlerin açıkça belli olduğu durumlarda çözüm için ne yapacaklarını 

bildiklerini, oysa belirsiz problem durumlarında bundan daha çok etkilenip, genelleme 

yaptıklarını belirtmektedir (Akt. Taylan, 1990).  

 

Seligman'ın Öğrenilmiş Çaresizlik Modeli ve Problem Çözme İlişkisi 

Öğrenilmiş çaresizlik modelinde, insanların bir problemi çözmede uğradıkları 

başarısızlığı, diğer problemlere genellemesinin çaresizlik davranışını geliştirdiği ve çabanın 

ortaya çıkmasını engellediği, bunun sonucunda, depresyonun ortaya çıktığı ileri 

sürülmektedir (Seligman,1978:242). 

Öğrenilmiş çaresizliğin temeli çocukluk yıllarından itibaren atılmaktadır. Birey, 

yaşam sürecinde herhangi bir nedene bağlı olarak karşılaştığı problemleri çözmemesi 

durumunda bu başarısızlığını ileride karşılaşacağı problemlerin sonucuna benzetmekte ve bu 

problemleri çözmekte başarısız olmaktadır. Bu durum bireyi mutsuz etmektedir. 

 

Davranışçı Yaklaşım ve Problem Çözme İlişkisi 

Davranışçılar, organizmayı incelemede daha çok, onun gözlenebilir yanlarını ele 

alırlar (Akbaba,1995:24). Davranışçılar, problem çözme eğitiminde bireyleri mevcut 

problemlerle karşı karşıya getirme suretiyle, somut çözüm yolları ortaya koymaya çalışırlar. 

Özellikle, öğrenme konusunda pekiştireçlere başvururlar. İstendik davranışların sıklığının 

artırılmasında ve benimsenmesinde olumlu ve olumsuz pekiştireçlerin önemli rolü olduğu 
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görüşündedirler. Davranışçı psikologlar, olay ve olguları açıklarken, objektif bir anlayış 

sergilerler. Örneğin, insanın kafasındaki problemler, ifade edilmediği sürece davranışçılar 

tarafından kabul görmez. Ancak; problem, objektif olarak tanımlandıktan sonra kabul görür. 

Yine, bu kuramı savunanlar, çevrenin insan davranışı üzerinde önemli ölçüde etkili olduğu 

görüşündedirler. Bu yüzden, öğrenme olayını uyarıcı-tepki bağlantısıyla açıklamaya 

çalışırlar. Öyleyse, insanları rahatsız eden problemler, çevreyle etkileşim sonucu ortaya 

çıkmakta ve yine çevre ile etkileşim sonucu birey tarafından çözümlenmektedir 

(Aydın,1999). 

 

Bilişsel Yaklaşım ve Problem Çözme İlişkisi 

 Bilişsel yaklaşımlarda, öğrenmenin zihinsel bir süreç olduğu, basit ve mekaniksel 

olarak açıklanamayacağı vurgulanmaktadır. Davranışların gözlenmeyen yanlarını ele 

almaktadırlar ve problemlerin insan beyninde oluştuğunu ve yine orada çözümlenebileceğini 

ileri sürmektedirler. Bir başka deyişle, problemin oluştuğu ve çözüldüğü yer, insanın 

zihinsel süreçleridir. 

Nitekim, John Dewey problemi, insan zihnini karıştıran, ona meydan okuyan, inancı 

belirsizleştiren herşey olarak tanımlamaktadır (Baykul ve Aşkar,1987:103). 

Bilişsel süreçler, yeni davranışlar kazanma ve bunları öğrenmede önemli rol 

oynamaktadır. Birey, bir tepkide bulunduğu zaman, bunun sonucuna, başkalarının verdiği 

karşı tepkiye göre, bu davranışı yapmayı ya sürdürür ya da bırakır. Uygun davranış, 

başkaları tarafından sağlanan örneklerden ziyade kişinin eylemlerinin etkilediğini gözlemesi 

ile yavaş yavaş yapılanmaktadır (Bandura,1977; Aktr: Aydın,1999). 

                                         

Denetim Odağı 

Kişilik bir insanı başkalarından ayıran bedensel, zihinsel, ve ruhsal özelliklerin 

bütünüdür. Başka bir deyişle kişilik kavramından, bir insanı nesnel veya öznel yanlarıyla 

diğerlerinden farklı kılan duygu, düşünce, tutum ve davranış özelliklerinin tümü 

anlaşılmaktadır (Köknel, 1985:21). 

Kişiliğin alt boyutlarından birisi de denetim odağıdır. Denetim odağı, sosyal 
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öğrenme kuramı ile öğrenme ilkelerine dayanarak kişiliğin oluşumuna açıklık getirmeye 

çalışan J.B.Rotter tarafından 1954 yılında tanımlanmıştır. 

Denetim odağı Rotter (1966) tarafından şöyle tanımlanmaktadır: "kişinin, iyi ya da 

kötü kendisini etkileyen olayları kendi yetenek, özellik ve davranışlarının sonuçlarını ya  

şans, kader, talih ya da başkaları gibi kendisi dışındaki güçlerin işi olarak algılaması 

eğilimidir" biçiminde tanımlanabilir (Akt. Aydın, 1999). Yine Rotter (1966)’a göre denetim 

odağı, bireylerin yaşadıkları fırsatların sorumluluğunda ya da kontrolünde kendilerini nasıl 

tanımladıklarıdır. Başka bir deyişle denetim odağı kavramı kişinin, kendi dışındaki güçler 

mi yoksa kendisi tarafından mı denetlendiğine ilişkin bir beklenti olarak tanımlanmaktadır. 

Denetim odağını, bireyin kendisine ve fırsatlarına bakış açısının yolu ve bunları bireyin nasıl 

değerlendirdiği olarak tanımlamıştır. Kendilerini etkileyen olayların daha çok kendi 

denetimlerinde olduğu inancını taşıyan bireyler içten denetimliler; kendilerine olanların 

daha çok kendileri dışındaki güçlerin denetiminde olduğu inancını taşıyanların da dıştan 

denetimliler olarak söz edilir. 

Psikolojik bir yapı olan denetim odağı, bireylerin aldıkları pekiştiricilerle ilişkilidir 

ve bir çok durum karşısında genellenmiş beklentilerden oluşur (Ross ve Taylor, 1966). 

Rotter öğrenmenin sadece pekiştirmenin bir sonucu olmadığına, elde edilen ödül veya 

cezanın sorumluluğunun kişinin kendisine veya kendi dışındaki güç ve olaylarla ilişkili 

olduğu konusundaki inancına dayalı olduğuna işaret ermektedir (Mayer ve Sutton, 

1996:396). 

Bireyler belli bir davranış için olumlu bir şekilde pekiştirildiğinde ya da 

ödüllendirildiğinde, bu davranışın gelecekte de ödüllendirileceği beklentisi artar. Rotter 

(1966), bazı insanlar davranışlarının ödül ya da cezayla sonuçlanacağına inanırlarken, 

bazılarının da ödül veya cezaların yaptıkları davranışı yönlendireceğin, düşündüklerini 

belirtmiştir. Ayrıca Rotter (1954), pekiştirici değerinden söz etmiştir; bunu bir pekiştiriciyi 

diğerine göre tercih ettiğimiz durumdaki derece olarak nitelendirmiştir. Değerler, geçmiş 

tecrübelerimizden meydana gelmektedir. Rotter (1954)'a göre. kişi belli bir amaca ulaşmak 

için çaba sarf ediyor ve onun olması için zaman harcayabiliyorsa burada kişinin elde etmek 

istediği değerin düşünülmesi gerektiğidir. 

Lefcourt (1980), bazı beklentilerin genel yaşam olaylarıyla ilişkili olduğu için çok 
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genel olduğunu, bazılarınsa kişiye özel olaylarla ilişkili olduğu için spesifik beklentiler 

olduğunu vurgular (Mayer ve Sutton; 1996). 

Denetim odağının içten ve dıştan olmak üzere iki boyutu vardır, denetim odağı bir 

kişilik boyutu olduğundan bireyin içten veya dıştan denetimli olması vereceği kararlan da 

etkiler. İçten ve dıştan denetim odağı, insanların dünyaya ve çevrelerindeki olaylara bakış 

açılarını gösteren önemli bir kişilik boyutudur. Birey sosyal gelişim süreci içerisinde 

çocukluktan başlayarak hangi davranışların hangi sonuçlan doğuracağı ve hangi sonuçların 

kendi davranışlarından kaynaklandığı konusunda beklentiler geliştirir. Bu beklenti iki 

eğilimden birine doğru genellenir. İnsanlarda iyi ya da kötü, olumlu veya olumsuz, 

kendilerine olanların kendilerince ya da kendi dışlarındaki güçlerce belirlendiği yolundaki 

iki genel eğilimden birinin ağırlık kazandığı görülmektedir (Akt. Keleş,2000). Bunun yanı 

sıra Rotter'a (1971-1975) göre denetim odağı tipolojik bir kavram değildir. Bir başka deyişle 

denetim odağı, azdan çoğa doğru değişebilen bir algı ve süreklilik gösteren bir kişilik 

özelliğidir (Mayer ve Sutton; 1996). 

Lefcourt'a (1976) göre, kişinin yaşadığı yaşama ihtimali olan olumlu olayları ödüller; 

olumsuzları da cezalar olarak ayırırsak, ortaya iki eğilim çıkacaktır. Bunlardan ilki, ödül ve 

cezaların kişinin dışındaki başka güçlere yöneltildiği, ödüllere ulaşma ve cezalardan 

kaçınmada kişisel çabaların etkili olmadığı doğrultusundaki bir beklentinin olması 

durumudur. Bir diğer eğilim ise ödül ve cezaların büyük ölçüde bireyin kendi eseri olduğu, 

bunların ortaya çıkışında kendi davranışlarının etkili olacağı doğrultusunda oluşan 

beklentilerdir ( Akt. Aydın, 1999). 

 

İç-Dış Denetim Odaklı Bireylerin Kişilik Özellikleri 

Rotter, denetim odağı teorisinde kişilerin kendi yaşamlarını denetleyebilme güçleri 

bakımından birbirlerinden farklılaştıklarını gözlemiş ve bu farklılıkları içten denetimlilik ve 

dıştan denetimlilik olmak üzere iki boyutta incelemiştir. İçten denetimlilik ucuna yakın olan 

kişi, çevresinin kendi denetimi altında olduğuna ve isterse yaşamını istediği yöne 

çevirebileceğine inanırken; dıştan denetimlilik ucuna yakın olan kişi ise çevresinde olup 

bitenleri kendisinin aciz olduğuna ve yaşamım kaderin belirlediğine, bu konuda kendisinin 

elinden gelen bir şey olmadığına inanmaktadır (Cüceloğlu,1999:21). 
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Denetim odağı algısı nedensellik belirtme ve sorumluluk yükleme ile ilgili 

görülmektedir. İçten denetimliler yaptıkları işin beceriye dayalı yönlerini vurgulayarak 

başarılarını kendi davranışlarına bağlamaktadırlar. Dıştan denetimlilerse şansı ya da 

koşulları davranışın sonucu davranışın sonucunun özellikle de başarısızlığın nedeni olarak 

algılamaktadırlar. İçten denetimliler çalışmaları sırasındaki dikkat dağıtıcı uyaranları 

suçlamaya, dıştan denetimlilerden daha az, kazaların nedenini bireysel sorumlulukta 

aramaya ise daha çok eğilimli görülmektedir (Akt. Özyürek,1992). Rotter (1972)'a göre 

bireylerin bu psikolojik durumu bir süre ihmal edilmiştir. Ancak daha sonra bir çok bilim 

adamı bu konuyu ön, plana çıkarmışlardır. Piaget, çocuklarda nedensellik kavramının nasıl 

oluştuğunu açıklamaya çalışmıştır. Aynı zamanda bireylerin dünyayı iç-dış denetim 

çatışmasının oluşturduğu bir bakış açısıyla gördüklerini belirtmektedir (Özyürek; 1992:10). 

Bireyler tamamen içten denetimli veya denetimli olarak nitelendirilemez. Yaşamının 

bir bölümünde içten denetimli olan birey, diğer bir bölümünde ise dıştan denetimli özellikler 

gösterebilir (Adams, 2000). 

İçsel denetim odağına sahip kişilerin birçok özellikleri vardır, bunlar çevrelerine 

karşı daha duyarlı, engellerin üstesinden gelebilen ve bunları engelleyebilecek çözüm yolları 

bulabilirler. Kişisel sorunlarının üstesinden gelebilir, başarıya ulaşmaya çabalarlar. Ayrıca 

içten denetimli insanlar kendilerini başarılı, etkileyici, güçlü, bağımsız ve çalışkan olarak 

tanımlamaktadırlar (Mayer ve Sutton,1996). 

İçten denetimli bireylerin, problem çözümüne yönelik bilgiyi araştırma isteğine ve 

bağımsızlığa daha fazla ihtiyaç duydukları; sosyal etkiler karşısında da dıştan denetimlilere 

göre daha dirençli oldukları gözlenmiştir. Ayrıca içten denetimlilerin dıştan denetimlilere 

göre daha yüksek iş motivasyonuna ve performansına sahip oldukları; okulda daha başarılı 

oldukları ve daha yüksek notlar aldıkları görülmüştür. Dıştan denetimlilerin ise; özellikle 

daha güçlü ve inanılır olarak algıladıkları kişilerin isteklerine, içten denetimlilere göre daha 

duyarlı oldukları ve yine içten denetimlilere göre daha zedelenebilir ve kaygılı oldukları için 

suçlamaya karşı daha hassas oldukları belirtilmektedir (Akt.Genç, 2002). 

Dışsal denetimli bireyler ise gerçeklerle baş edemeyen ve kendilerine acıyan insanlar 

olarak tanımlanabilir. İsteklerinin yeteneklerine uygun olmadığını vurgularlar ve mesleki 

beklentileri düşüktür. Bunlar, ben merkezli, kafası karışık, kendi disiplinlerim ve yönlerini 
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oluşturamayan, alıngan, başarı beklentileri ve kendilerine güvenleri az olan bireyler olarak 

vurgulanmışlardır. (Ross, Taylor; 1996). 

Yapılan araştırmalar sonucunda, içten ve dıştan denetimli kişiler bazı özellikler 

bakımından birbirinden ayrılmaktadır (Akt. Keleş, 2000). İçten denetimli kişilerin özellikleri 

şöyle sıralanabilir: 

1-    Aktif, daha girişimci ve mücadelecidirler. 

2- Sorunların çözümünde çevresel uyaran ve ipuçlarını daha kolay algılayıp 

değerlendirebilmektedirler. 

3- Sorunlarını daha kolay kabul ederler, sorunların çözümünde daha etkili ve 

seçtikleri çözüm yollarında da ısrarcıdırlar. 

4- Engellenmeler karşısında daha yapıcı tepkiler ortaya koyarlar. 

5- Amaçlarına ulaşmada daha etkilidirler. 

6- Kendilerini daha etkili, güvenli, bağımsız kişiler olarak algılarlar ve daha uyumlu 

davranış gösterirler. 

7- Duygusal yönden daha sağlıklı ve dengelidirler. 

8- Kişiler arası ilişkilerinde daha rahat ve başarılıdırlar. 

9- Daha yaratıcıdırlar. 

10- Zamanı daha iyi kullanırlar. 

11- Daha verimlidirler. 

12- Entelektüel olmakta ve akademik etkinliklerde daha fazla zaman harcarlar. 

13- Evrelerinde değişiklik yapmaya, toplumsal etkinliklere katılmaya ve başkalarına 

yardım etmeye daha yatkındırlar. 

14- Kendi çevrelerini ve geleceklerini etkileyeceklerine daha fazla güvenirler. 

 

Dıştan Denetimli Kişilerin Özellikleri 

1. Yaşamlarının dış güçlerce denetlendiğine inandıklarından kendilerini dış güçlerin 
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kurbanları olarak görürler. 

2. Daha kaygılı, pasif ve kuşkucudurlar. 

3. Başkalarına daha az güvenen, kendilerini tanımada yetersiz, saldırgan ve daha çok 

savunma mekanizmaları kullanma eğilimindedirler. Özgüvenleri yetersiz kişilerdir. 

4. Çeşitli konularda daha az yeterliği olan, daha düşük beklenti düzeyine sahip 

kişilerdir. 

5. Depresif özellikler taşıyan, kendini kabul düzeyleri düşüktür. 

Denetim odağına ilişkin inançlar içinde bulunulan koşullara göre değişmektedir. 

Dıştan denetim inancına doğru eğilim, genellikle işlerin kötü gittiği, şansın ve umutların 

boşa çıktığı sorunlu durumlarda görülmektedir. Yine, bilinmeyen ve kestirilmeyen 

durumlarla karşılaşma da denetim odağında içten dışa doğru değişmeye neden olmaktadır. 

İçten denetimliliğe doğru eğilimin ise, daha çok kişisel yeterlilik ve etkililik duygularını 

güçlendiren koşul ve olaylardan kaynaklandığı görülmüştür (Dönmez,1994:204). 

  

Denetim Odağı İle İlgili Kuramsal Yaklaşımlar 

Kişiliğin alt boyutlarından biri olan denetim odağı, Rotter tarafından (1954) sosyal 

öğrenme kuramı çerçevesinde oluşturulmuştur. Genel itibariyle, sosyal öğrenme kuramına 

göre kişilik farklılaşmalarının temelinde kalıtımsal özellikler bulunduğu öngörülse de, 

farklılaşmayı sağlayan bireylerin sosyal öğrenmeleridir Rotter'ın sosyal öğrenme kuramı ise, 

beklentilere dayanır ve onun kuramı "beklenti-değer kuramı" olarak anılır. Bu kuramda 

birey, belli bir davranışı o davranıştan sonuç beklediği için yapar; birey için bu davranıştan 

elde edileceği sonucun bir değeri vardır. Belli bir durumda beklenti ya da değerden biri çok 

düşükse, davranış ortaya çıkmaz (Aktr;Genç, 2000). Böylece; Rotter, sosyal öğrenme 

kuramcıları Bandura ve Skinner ile de bazı temel kavranılan paylaşmaktadır. Bandura sosyal 

ortama ve gözlemlemeye önem verir ve onun sistemi içinde insan algılaması (bilişsel 

süreçler) önemli yer tutar. Rotter'ın beklenti kavramı da temelde algılamaya ve Bandura'da 

olduğu gibi bilişsel süreçlere dayanır. Değer kavramı ise, Skinner'ın da önem verdiği 

ödüllendirme kavramını karşılar; fakat bu ödüllendirme davranışsal değil, algılama (bilişsel) 

düzeyinde bir ödüllendirmedir (Cüceloğlu,1999).                                      
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Sosyal Öğrenme kuramı kapsamında Rotter (1966), pekiştiriciyi denetim odağının 

bir boyutu olarak görür. Ancak, pekiştiricinin tek başına davranışların biçimlendirilmesine 

yetmeyeceği belirtilir. Rotter kuramında, bir davranışın ortaya çıkma sürecini bireyin bir 

olaya ilişkin beklentisine ve pekiştiricinin değerine bağlı olarak kavramlaştırılmıştır. 

Davranışçılar ise, insanların maksimum ödül ve minimum cezaya göre hareket ettiklerini 

belirtirler. Ancak birey, pekiştiricileri kendi denetimleri dışındaki güçlerce ya da kendi 

davranışlarıyla denetleyebileceklerine ilişkin inanç ve beklentilerinin bir sonucu olarak 

görebilir (Akt.Argun,1995). 

"Belli bir davranışın ardından gelen pekiştiricinin kişi üzerindeki etkisi yalın bir 

tepki güçlendirme süreci değildir. Bu, kişinin ödül ile kendi davranışı arasında bir 

nedensellik ilişkisini algılayıp algılamadığına bağlı olarak değişen bir etkendir. 

"(Akt.Argun,1995). 

Rotter davranışların yalnızca bireyin kişisel algılamaları ya da pekiştiriciler 

tarafından değil, aynı zamanda kişinin davranışları sonucunda gereksinimlerini karşılamaya 

dönük beklentileri tarafından da oluştuğunu belirtmektedir. Rotter davranışın meydana 

gelmesinde üç temel değişkenden söz etmektedir (Akt. Argun,1995):                                                                                   

1.   Özgül bir psikolojik durum  

2.   Beklenti                                    

3.   Pekiştiricinin değeri 

Rotter'ın kuramında beklentiler, davranışın oluşumunda önemli bir etkendir.  Ancak; 

bir beklentinin oluşabilmesi için öncelikle ihtiyaçlar önem kazanmaktadır (Akt: Genç,2000)  
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Rotter'ın İhtiyaç Listesi 

Kabul Edilme-
Statü  

Üstün olma, yetkili kabul edilme; okulda spor karşılaşmalarında, 
sosyal pozisyonda, oyunda meslek altında diğerlerinden daha iyi 
olma ihtiyacı sosyal değeri olan bir durumda yüksek bir pozisyona 
sahip olma inancı 

Başatlık  Diğer insanların hareketlerini kontrol etme ve güçlü bir pozisyonda 
olma ihtiyacı 

Bağımsızlık Kendi kararlarını verme, kendine güvenme ve bir amaca 
ulaşabilmek için gerekli yetenekleri başkasının yardımı olmadan 
geliştirebilme ihtiyacı  

Koruma – 
Bağımlılık  

Diğer insanların hayal kırıklıklarını önleme, güvenliğini sağlama ve 
amaçlarına ulaşmada yardımcı olma ihtiyacı 

Sevgi – 
Etkileme  

Diğer insanlar tarafından kabullenilme ve sevilme, onların 
ilgilerine, bağlılıklarına saygılarına sahip olma  

Fiziksel 
Rahatlık 

Acıdan kaçınma, ferah ve güvenlik için fiziksel tatmin ihtiyacı  

Rotter 1971:60;Genç 2000:41 deki alıntı. 

Rotter'a göre kişisel gelişim özelden genele çeşitlenen ihtiyaç ve güdülerde sonuçlanır. 

Bu liste, "kabul edilme-statü, başatlık, bağımsızlık, koruma-bağımlılık, sevgi-etkileme, fiziksel 

rahatlık" ihtiyaçları olmak üzere altı maddeden oluşmaktadır. Tablo incelendiğinde; ihtiyacın, 

beklenen davranış için alt bölümlere ayrılabildiği ve her bir ihtiyacın kapsadığı geniş bir 

yelpazesi olduğu görülmektedir. Beklentilerde, belirtilen ihtiyaçlara bağlı olarak 

şekillenmektedir. Beklenti-değer kuramının bir değişkeni olan ve belirtildiği gibi ihtiyaçlara 

göre şekillenen bekleyiş kavramı, bireyin belli bir davranışın, belli sonuçları olacağı 

konusundaki inancını ifade etmektedir. O zaman, beklenti kavramı ile denetimin içten veya 

dıştan algılanmasının, beklenti düzeyinde etkili olacağını ifade eden Rotter'ın denetim odağı 

arasında bir ilişki gözlenmektedir (Akt. Genç, 2000). 

 

Sosyal Öğrenme Kuramı 

Sosyal öğrenme kuramı Julian Rotter (1954) ve Albert Bandura (1977b, 1986), gibi 

kuramcılar tarafından kişiliğin en önemli yaklaşımı olarak ortaya atılmıştır. Davranışçı 

yaklaşımlar bu kuramın temelini oluşturmaktadırlar. (Mayer ve Sutton, 1996), 

Watson ve Skinner gibi davranışçılar davranışın çevresel etmenlerle oluştuğunu 

vurgulamışlardır. Onlara göre davranıştaki bireysel farklılıklar bireylerin kendi çevreleriyle 

açıklanabilmektedir.  
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Bu kurama göre davranış;  

1. Sonuçların başarı ya da başarısızlık olacağına dair beklentiler 

2. Gerçekleşen sonuçlar  

3. Davranışın olumlu sırasında psikolojik oluşumların bir işlevidir (Akt. Aydın; 1999)  

Denetim odağı kavramı kişinin bir takım yaşantıları deneyimleri sonucu, davranış ve 

çabalarının başarılı ya da başarısız olacağı yönünde geliştirdiği beklenti ile ilgilidir.  

Rotter’ın sosyal öğrenme teorisinin ana fikrine göre kişilik bireyin çevresinin bir 

etkileşimini gösterir. Kişiliğin bireyin çevresinden bağımsız olduğu söylenemez. Davranışı 

anlamak için hem bireyi (öğrenme ve tecrübelerini) hem de çevresini birlikte ele almak 

gerekmektedir (Haggbloom ve ark., 2002).  

Rotter kişiliğin, bununla birlikte davranışın her zaman değişebilir olduğunu vurgular. 

Kişinin çevresinin ya da düşünme şeklinin değişmesi demek davranışında değişeceği anlamına 

gelir. Fakat kişi inançları doğrultusunda ne kadar çok tecrübe yaşadıysa, bunları değiştirmek 

için o kadar çok çaba sarf etmek gerekecektir. Rotter insanı olumlu bir bakış açısıyla 

değerlendirir (Haggbloom ve ark., 2002). 

Rotter sosyal öğrenme kuramında örnek davranış için dört temel parça belirlemiştir. 

Bunlar, davranış potansiyeli, beklenti, pekiştirici değeri ve psikolojik durumdur. 

Davranış potansiyeli, özel bir durumda belli bir dayanışı gösterme ihtimalidir. Başka bir 

deyişle, bir durumda insanın göstereceği davranış ihtimali nedir? Verilen her durumda bireyin 

gösterebileceği pek çok davranış vardır. Birey en yüksek potansiyeli olan davranışı 

sergileyecektir (Haggbloom ve ark, 2002). 

Beklenti, davranışın belli bir şekilde ortaya çıkışıdır. Bireyin yaptığı davranışının nasıl 

sonuçlanacağı konusundaki düşüncesi güçlü ya da zayıf beklentiyi açıklar. Düşük beklentinin 

olması bireyin davranışının pekiştirmeyle sonuçlanacağının ihtimalinin az olduğunu gösterir. 

Eğer sonuçlar tam olarak istenilen bir şekilde ise, davranışın en yüksek beklentide olduğu 

inancını gösterir. Beklentiler geçmiş deneyimlere göre oluşur. Geçmişte çok sık desteklenmiş 

bir davranış, kişinin davranışının oluşumunda daha güçlü bir beklenti oluşturur (Haggbloom ve 

ark, 2002). 
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Değer, bireyin davranışının sonuçlarının istekliliğidir. Olması istenilen şeylerin yüksek 

değeri; olmasını istemediğimiz, kaçındığımız davranışların düşük değeri vardır. 

Psikolojik durum , ortaya çıkan davranışta, Rotter'ın formülüne göre her ne kadar direk 

olarak görülmese bile, Rotter insanların aynı durumda farklı tepkiler verebileceklerine dikkati 

çekmiştir (Haggbloom ve ark, 2002). 

Sosyal öğrenme kuramına göre pekiştiren bir pekiştirici tarafından, bireyin 

davranışından sonra verilen çok geniş bir davranış alanını kapsar. Bu kavramda dört tür 

değişken vardır, davranışlar, beklentiler, davranışın sonuçlan ve psikolojik durumlar. En temel 

formülü ile davranışın genel formülü şöyle belirlenebilir; davranışın herhangi bir özgül 

psikolojik durumda ortaya çıkma ya da yinelenme olasılığı, davranışın o psikolojik durumda 

belli bir sonuca götüreceğine ilişkin beklentinin ve o sonucun birey için değerinin bir işlevidir 

(Akt: Özyürek,1992). 

Genellenmiş, bir tutumda,, inançta ya da beklentide kişinin davranışı ve o davranışın 

tekrarlanma olasılığına bağlıdır. Bir davranışı seçen bireyin bundan etkilenmesi onun 

genellenmiş beklentilerini de etkiler. Bu genelleneme seçtiğimiz davranışın potansiyel 

değerinde önemli rol oynar. Genellemeler de kültüre bağlı olarak bireysel farklılıklar gösterir. 

Kültürel ortamdan etkilenen bu davranışlar şans ya da bunun karşıtı olarak kişinin kendi 

davranışlarının sonuçlan tarafından belirlenmiştir. Farklı durumlardaki özgül beklentiler 

davranışın geçmişinden etkilendiği kadar, seçilmiş davranışın sonuçlarından da etkilenir (Akt. 

Özyürek, 1992). 

Rotter, insanlar, objeler ve olaylar arasında benzer durumların olabileceğini ve bu 

durumlarla bir çok insanın karşılaştığım vurgular. Benzerliğin boyutlarının işlevsel bir değeri 

vardır; bazı deneyimler sonda bunlar bizim beklentilerimizi geliştirirler. Bu genellenmiş 

beklentiler, insanların bir gurubun, sınıfın üyeleri hakkında tahminler yapmasını sağlar ve 

böylece doğa daha anlaşılabilir bir hale gelir. Özellikle yeni ve belirsiz durumlarda, 

genellenmiş beklentilerimizin davranışımıza yön vereceğini düşünürüz, çünkü bunlar 

dünyamızı daha iyi anlamamızı sağlar ve ondan ne beklediğini bilirler ( Mayer, Sutton;1996). 
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Beklenti - Değer Kuramı 

Vroom, beklenti kuramıyla ilgili iki kavram üzerinde durmaktadır; bunlardan biri 

valance diğeri ise beklentidir. Valance elde edilen amacın beklenen değeridir. Beklenti 

kavramını da Vroom, belli bir eylemin belli bir amaçla sonuçlanacağı konusunda geçici bir ilaç 

olarak tanımlamaktadır. Burada söz konusu olan eylemin belli bir sonuç doğuracağı 

konusundaki öznel bir olasılıktır, yani o eyleme girişen, o amacı isteyen kişinin hesapladığı 

olasılıktır. Bu kuramda beklenti, bir eylem sonuç ilişkisidir. Buna göre örneğin öğrenci 

okuldaki başarısının kendi çabalarına bağı olmayıp şansa kaldığına inanıyorsa, beklentileri ile 

valance'larının bir anlamı olmayacaktır. O halde yukarıdaki kuramda davranışı kestirmenin 

ancak içten denetimliler için geçerli olduğu, dışsal denetimlilerin bu kuramda, kapsam dışı 

kaldığı görülür (Akt: Aydın,1999; ss.18). 

 

Yükleme Kuramı 

Yükleme kuramı davranış sonuçlarının hangi güçlere yüklendiği ile ilgilidir. İnsanlar 

karşılaştıkları olaylar hakkında yüklemelerde bulunurlar ve bu yüklemeler, genellenerek 

sonraki davranışlarım etkiler. Birey davranışlarının nedeni olarak kendini ya da çevresinde yer 

alan güçlerden birini görebilir. İç ve dış etmenlerden birine yapılan yüklemeler farklı sonuçlar 

ortaya çıkarır. Bu iç ve dış etmenlerden birinin davranışın nedeni olarak algılanması, farklı 

davranışlara yol açar. Genelde, bir davranışın sonucu için çevre ve kişinin kendisi olmak üzere 

iki kaynak vardır. Davranışlar etkili kişisel ve çevresel özelliklerin bir ürünüdür. Etkili kişisel 

özellikler ise zorluk ve şans etkenlerini içerir. Davranışların nedenlerinin kişisel ve çevresel 

etmenlere bağlı olarak algılanması kişilerde farklı davranış belirtilerinin olmasına yol açar 

(Akt. Aydın,1999,ss.l9). 

Yeşilyaprak (1988), yükleme kuramında "etkinin yeri" kavramı sosyal öğrenme 

kuramında denetim odağı olarak kabul edilmektedir. Sosyal öğrenme kuramı ve yükleme 

kuramı, davranışın sonucunu bir nedene bağlayarak açıklamaktadır. Ancak her iki yaklaşımın 

birbirinden ayrıldığı nokta; yükleme kuramında nedensellik duruma özgü olarak 

değişebilmekte iken, sosyal öğrenme kuramında bireye özgü olarak belirlenmiştir. Yükleme 

kuramında söz konusu yüklemeler bir davranışın sonucu elde edildikten sonra yapılır. Denetim 

odağı inancı ise bir eyleme girişmeden önce oluşur ve davranışı etkiler. 
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Weiner (1974) kontrol ve odak kavramlarını birbirinden ayırmıştır. Bunları iki bağımsız 

boyut olarak ele almıştır. Odak veya nedenselliğin odağının, pekiştiricinin nedeninin iç veya 

dış mı olduğuna, kontrolün ise nedenin kontrol edilebilir veya edilemez olduğuna işaret ettiğini 

söylemiş ve bunlara tutarlılık kavramını eklemiştir. Başarı ve başarısızlık eylemlerinin iki 

boyutta analiz edilebileceğini ve bu iki boyutun kontrol odağı (iç - dış) ile tutarlılık (sabit - 

değişir) olduğunu belirtmiştir. Şans ve işin güçlüğü çevresel, dış faktörler iken, çaba ve yetenek 

kişisel, iç faktörlerdir. Çaba ve şans faktörleri tutarsız iken yani zaman içinde değişirken, işin 

güçlüğü ve yetenek ise tutarlıdır, yani zaman dışıdır (Kurt, 1988).  

Yükleme teorileri bu şekilde davranışların açıklamasına önem verirken, denetim 

odağında ise yaygın beklentilere önem verilir. Yüklemede davranışlar önemli iken, denetim 

odağında sonuçlar önemlidir. (Beauvois ve Dubois, 1988; Akt: Malki, 1998).  

Bireyin kendisine olanların nedenini algılamasıyla (nedensel yükleme), kendisine 

olanları kontrol edebilmesine olan inancı (davranış - sonuç izlerliği) arasında bir fark vardır. İç 

- dış nedenler etki affetmek algılanan kontrolden farklı bir durumdur. Yüklemede birey olayın 

olası nedenlerini teşhis eder ve her bir neden kendisiyle ilişkili olarak iç veya dış olarak 

sınıflandırılır. Kontrol odağında ise bununla birlikte nedensellik, kendi kişisel özelliklerine ya 

da çevresel özelliklere yüklemlenir. Birey ilgili güçleri analiz eder ve kendi davranış 

aracılığıyla sonucu etkileyip etkilemeyeceğini sezer (Petterson, 1987; Akt: Malki, 1998).  

 

Ana - Baba Tutumu 

Ana - baba - çocuk ilişkileri olumlu kişilik özelliklerinin kazanılması açısından kritik 

bir önem taşır. Kendini ve çevresindeki insanları seven, değerli gören, bağımsız, girişken, 

yaratıcı kısaca özsaygı düzeyi yüksek çocukların yetişebilmesi için, toplumda her şeyden önce 

ana baba çocuk ilişkilerinin sağlıklı kurulması gerekmektedir. Bu nedenle; öncelikle ana-

babalar birbirlerine saygı-sevgi göstererek, değer vererek çocuğa iyi bir model olmak 

zorundadırlar.  

Çocuğa gence karşı emir veren, baskı uygulayan davranışları içeren otoriter bir 

yaklaşım ile özgürlükçü, tartışmaya açık fikirlerine saygılı demokratik bir yaklaşım arasında, 

ana-babayı bekleyen seçim, çocuğun kişiliğinin özgür gelişimini sağlayacak demokratik, 
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özgürlükçü aynı zamanda sorumluluk verecek bir yaklaşım, tutum ve uygulamadır. Böyle bir 

tutum çocuğun bağımsızlık, yaratıcılık, sorumluluk bilincinin gelişmesini sağlar.  

Doğumdan itibaren çocuğa en yakın olan kişiler ana-babasıdır. Bu nedenle ana baba 

çocuk tarafından yakınlık figürü olarak algılanır ve esas güvenlik duygusunun temelini 

kazandırırlar. Ana baba ve çocuk arasındaki sevgi ilk günlerden başlayarak yaşam boyu devam 

eder, bireyin bağımsızlığını ve yeterlilik duygusunu geliştirir (Kenny, 1990).  

Yapılan araştırmalar ana baba sevgisi ve benimsenmesi ile çocukta özsaygı, özgüven, 

vicdan, özdenetim ve çabaya yönelik davranışların gelişimi açısından yakın bir ilişkinin 

varlığını ortaya koymuştur (Geçtan, 1978). Ana baba sevgisi ve benimsemesi adölesan 

döneminde daha da önem kazanır. Çünkü genç bu dönemde çocukluğundan bu yana gelişmekte 

olduğu kimliğini yeniden gözden geçirerek örgütlenmeye, kim ve ne olduğunu bulmaya çalışır. 

Ilımlı, sevecen, kabul eden, tutarlı bir disiplinin uygulandığı aile ortamı gence bu geçiş 

döneminde yardımcı olarak kendini doğru tanımlamasını, benlik uyumunu kolaylaştırır.  

Toplumun en küçük birimi olan ailenin, insan hayatında önemli bir yeri vardır. Kişilerin 

ruh ve beden sağlığı için gerekli sevgi, şefkat, yakın ilgi ve bakım bulabilecekleri en doğal ve 

tek ortam ailedir. Bireyin yaşamında doyum sağlaması, işlevlerini etkili bir şekilde yerine 

getirmesi ve yaşadığı topluma uygun kişi olarak yetişmesi önce aile çevresinde sağlanır (Bulut, 

1993:1).  

Anne-babanın çocuğun gelişiminde çok önemli bir yeri vardır. Çocuklar doğdukları 

andan itibaren ana - babaları ile özdeşleşmekte, onları model alarak büyümektedirler. Çocuklar 

böylelikle istenen ve istenmeyen davranışları onlardan öğrenerek, kendilerini bu doğrultuda 

yönlendirebilmektedirler. Çocuğun kendi kimliğini kazanabilmesi için bir ölçüde anne ve 

babasını nasıl algıladığına bağlı olabilmektedir (Basmacı, 1998).    

Bireyin kişilik gelişimini etkileyen birçok etmen vardır. Bunlardan sosyo-kültürel 

etmenler içinde çocuğun içinde yetiştiği aile ortamı, ana - baba - çocuk ilişkileri ve ana -baba 

tutumları önemli bir yer tutmaktadır; çünkü çocuğun doğduğu andan itibaren karşılaştığı ilk 

çevre olması nedeniyle aile ortamı, toplumsal etmenlerin birey üzerindeki etkilerinin ilk ve en 

yoğun biçimde görüldüğü yerdir. Çocuğun içinde yaşadığı topluma uygun bir birey olarak 

yetişmesi önce aile çevresinde sağlanmaktadır. Her ne kadar çocuk büyüdükçe ailenin dışındaki 

okul ve akran gruplarından oluşan çevre onu etkilemeye başlarsa da, çocuğun kişilik gelişimi 
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üstünde ana - baba tutumlarının etkileri önemini korumaya devam etmektedir; çünkü çocuk, 

ailesi dışındaki çevreden edindiği yaşantıları, ana ve babasının aracılığıyla değerlendirerek 

süzgeçten geçirmektedir. Bu nedenle çocuğun kişisel ve sosyal uyumunda da ana - baba - 

çocuk ilişkilerinin niteliği bir temel etken olarak kabul edilmektedir (Bulut, 1983; Bilal, 1984; 

Akt: Bostan, 1993).  

Ana - babanın ve aile içindeki diğer bireylerin çocukla olan etkileşimleri, çocuğun aile 

içindeki konumunu belirler (Yavuzer, 1990:127). Çocuğa karşı olumlu davranışta bulunma, 

çocuğun ilk yaşantı örüntüsü açısından özellikle önemlidir. Ana ve babanın aldığı tavır, 

gösterdiği davranış çocuk açısından özellikle önemlidir. Çünkü önemlidir. Çünkü aği 

şekillendirmede, iyiye ve kötüye götürmede çok büyük bir etkendir. Ana - babalar çocuklarıyla 

en fazla onlara karşı olan tutumları açısından ilgilidirler. Ana - babanın olumlu, yapıcı 

davranışı çocukta sağlam bir kişiliği sağlarken; olumsuz, sert yıkıcı davranışlarıyla bozuk bir 

kişilik görünümü vermektedir. Araştırmacılara göre hoşgörülü ve demokratik evlerde bulunan 

çocuklar, arkadaş ilişkilerinde daha etkin, daha girişken, daha yaratıcı fikirleri ileri sürebilen, 

rahatça kendini ifade edebilen çocuklardır. Buna karşılık sert bir denetim altında, değişken 

eğitim yöntemleriyle büyütülen çocuklarda, karşı çıkma, saldırganlık gibi yollarla kendilerini 

kabul ettirme durumu ortaya çıkabilmekte, kendilerini ifade etmekte zorluk çekmektedirler 

(İkizoğlu, 1993:6). 

Akbaba (1988)’ya göre tüm ana - baba tutumu, kişilik özellikleri üzerinde etkili 

olabilmektedir. Bu etkiler olumlu ve olumsuz yönde olabildiği gibi çok düşük seviyede de 

olabilmektedir. Seviyesi düşük ya da manidar olmayan ilişkilerden, o özelliği ana - baba 

tutumlarından daha fazla etkileyen başka faktörlerin olduğu sonucu çıkarılabilir.  

Erikson, ana baba tutumlarının dengeli bir kişilik gelişimi açısından çok önemli olduğu, 

bebeklikten itibaren birey tarafından benimsenmiş ve model olarak bireye sunulan duygu ve 

davranışların bireyin gelecek yıllardaki duygu ve davranışlarının temelini oluşturacağı şeklinde 

yorumlanabilir.  

Aile, çocuğun ilk sosyal deneyimlerini edindiği yerdir. Çocuğa yöneltilen davranış ve 

ona takınılan tavır, bu ilk yaşantıların örülmesinde büyük bir önem taşır. Her anne babanın 

bilerek ya da bilmeyerek çocuklarına karşı tutumları değişik olabilmektedir. Bazı çocuklar çok 

sevilmekte, bazılarına baskı yapılmakta, bazıları istenmeyen çocuk olarak görülmekte ve 
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bazılarına ise daha çok hoş görü gösterilmektedir. Tüm bu tutumlar, çocuğun hem kişiliğinin, 

hem de sosyal gelişiminin değişik biçimler kazanmasına neden almaktadır (Yavuzer, 

1993:135).  

Araştırmacılar anne-baba-çocuk ilişkilerinin, çocuğun kişilik gelişimi üzerinde çok 

önemli olduğu konusunda görüş birliği içindedirler. Çocuğun bakımı ve eğitimden sorumlu 

kişiler her çağda çeşitli çocuk yetiştirme yöntemleri benimsemişlerdir. 

Anne - babanın çocuğun kendini gerçekleştirme düzeyine etkisi konusunda yaptığı 

araştırmada Kuzgun (1972), çocuğa karşı gösterdiği sevgiye uyguladığı kontrolün derecesine 

göre üç tip anne-baba tutumu ele alınmıştır. Bunlar; sevgiden yoksun, kısıtlayıcı ve 

cezalandırıcı olan “otoriter tutum” ile sıcak destekleyici, saygı içeren “demokratik tutum” ve 

“koruyucu-istekçi” tutumdur.  

 

 Otoriter Ana - Baba Tutumu 

Çocuğa karşı katı disiplin uygulayan, onu kendi tasarladığı kalıba göre yoğurmak 

amacını güden, koşullu sevgi gösteren, nedenlerini açıklama ihtiyacı duymadan, davranışlarda 

kısıtlama, yapılan hatayı affetmez ve katı cezalandırıcı bir tutumla yaklaşan, koyulan kurallara 

çocuktan sıkı sıkıya uymasını bekleyen, çocuğa aile sorunlarının tartışılmasında söz hakkı 

tanımayan ve genelde çocuğun kapasitesinin üzerinde beklentisi olan ana - baba tutumlarını 

otoriter tutumlar olarak tanımlayabiliriz.  

Otoriter ana baba tutumuyla yetiştirilen çocuklar daha kolay boyun eğen, korkak, 

otoriteye karşı çekingen, kendinden istenileni fazlasıyla yerine getiren, kendilerinden 

güçsüzlere karşı saldırgan, otoritenin baskısı kalktığında isyankâr davranan ve kural tanımayan 

bir kişilik geliştirebilir. Çocuğun doğal öğrenme isteğinden gelen merak dürtüsü ve doğal 

hareketliliği bastırılır. Böyle bir tutumla yetiştirilmiş çocuklar azarlanma, dışlanma, reddedilme 

ve cezalandırmaya sıklıkla maruz kalırlar (Kulaksızoğlu, 2001; s.122). 

Otoriter eğitimde ceza ön planda tutulmuştur. Ceza çoğu zaman suçla orantısızdır. Ceza 

aileden aileye değişirse de amaç aynıdır. Kimi evde bu dayakla, kimisinde ayıplama, suçlama 

ve korkutmayla sağlanır. En doğal hakları bile çocuğa usluluğu karşılığında sunulur. Çocuk 

sürekli olarak anne-babanın eleştirileriyle karşı karşıyadır. Çocuk her attığı adımda yanlış 
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yapma korkusu yaşar. Çocuğun davranışlarında esneklik ve özgürlük sınırları bir hayli 

daraltılmıştır (Argun, 1995:9).  

Otoriter ana-baba, sevgisini, çocukta istenilen davranışların oluşması için bir pekiştireç 

olarak kullanır. Eğer çocuk ana-babanın istediği şekilde davranırsa sevgilerini gösterirler. 

Kendilerini toplumsal otoritenin temsilcisi olarak görürler ve çocuktan mutlak uyum beklerler. 

Aile içinde otoriteyi elinde tutan kişi bağımsız benlik geliştirmesine karşıdır; herkesin boyun 

eğmesi, itaatkar olması istenir (Cüceloğlu, 1992:59).  

Kağıtçıbaşı (1970), otoriter olma yönünden Türk ve Amerikan öğrencilerini 

karşılaştıran araştırmasında, Türkiye örnekleminde otoriter aile yapısının Amerikan 

örnekleminden daha az görüldüğünü saptamıştır (Akt: Argun, 1995).  

Otoriter ana - baba, çocuğun davranış ve tutumlarını toplumsal standartlara göre 

şekillendirip, denetlemeye ve değerlendirmeye çalışır. Boyun eğmeye bir erdem gözüyle bakar. 

Çocuğun davranış ya da inançlar, kendi doğru bildiği değerlerle çatıştığında, çocuğun benlik 

iradesini törpülemek için zora ve cezaya başvurur. Sözel alışverişe izin vermez. Zira, çocuk 

onun her sözünü kabul etmek zorundadır (Baumrind, 1966:890).  

Otoriter ana - babalar sevgiyi pekiştireç olarak kullanır. İstenen davranışlar da, 

çoğunlukla gelenek ve daha üst otoritelerce saptanmış kurallara ve normlara uygun 

davranışlardır. Ana - baba kendisini toplumsal otoritenin temsilcisi olarak görür ve mutlak itaat 

bekler. Kendisi otoriter kişiliğin temel nitelikleri olan katılık ve dogmatik düşünce tarzına 

yatkın olduğundan çocukça dilsel alışverişte bulunmaz, istek ve emirlerinin tartışmasız yerine 

getirilmesini ister. Aksi halde cezaya başvurur (Kuzgun, 1972:16).  

Ausubel ve Sullivan (1970)’a göre otoriter, sert davranışlar ve üzerinde egemenlik 

kurma çocuk tarafından kabul edilmeyebilir. Bu sebepten çocuklarda, dışarıdaki yaşantılarına 

egemen olma, onlar üzerinde üstünlük kurmaya çalışma davranışları görülebilir (Akt. İkizoğlu, 

1993).  

 Demokratik Ana - Baba Tutumu  

Çocuğa karşı samimi, koşulsuz sevgi gösteren, destekleyici, çocuğun kişiliğine saygı 

duyan bir aile tutumudur. Anne - baba - çocuk arasında sevgiye ve saygıya dayalı bir ilişki 

vardır. Çocuğun görüş ve düşüncelerine önem verilir. Aile içindeki sorunlara konuşup 
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tartışarak çözüm getirilir. Ceza ılımlı ve eğiticidir. Amaç, çocuğu eğitmek değil, sorumluluk 

duygusu kazandırmaktır. 

Demokratik ana - baba tutumu gösteren ebeveyn, çocuğunu disipline etmek amacıyla 

onu sevgiden mahrum bırakmaz. Hoşgörü ve sevgi gösterme ana - babanın temel 

davranışlarındandır. Aile içinde sevgi gösterme davranışları açık olarak sergilenir. Bu şekilde 

yetiştirilen çocukların temel güven duyguları gelişmiş, fikirlerini serbestçe söyleyebilen, 

girişimci, sorumluluk alabilen, kendisine ve diğer insanlara saygılı, kendini geliştirmeye, 

kendini gerçekleştirmeye ve yaratıcı fikirler üretmeye istekli bireyler oldukları söylenebilir 

(Kulaksızoğlu, 2001:118).   

Demokratik ana babalarda şu tutum ve davranışlar görülür:  

a) Çocukla ilgilenip, onunla iletişim kurarak ana gerektiği ölçüde kontrol koymak 

suretiyle çocuğun gereksinim duyduğu fırsat ve imkânları elde etmesine rehberlik yapmak,  

b) Çocuğu reddederek ona karşı ilgisiz davranmak yerine, çocuğun kendileriyle, 

karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan olumlu bir özdeşim kurmasına yardım etmek,  

c) Aile içinde demokratik bir düzen kurarak, çocuklara dengeli bir bağımsızlık modeli 

sağlamak (Oskay, 1986:82).  

Demokratik tutumun, ekonomik ve kültürel değişkenlerle yakından ilgili olduğu 

görülmüştür. Kağıtçıbaşı (1972:101), Türk toplumunda ailelerin sosyo-ekonomik düzeylerinin 

yükselmesi ile çocuğu gösterdikleri sevgide artma gözlendiğini ve otoritenin azaldığını 

saptamıştır (Kuzgun; 1972:55). 

Demokratik ortamda yetişen bireyler kendilerini kabul etme yönünden otoriter ortamda 

yetişenlere göre daha üstün bir performans göstermektedirler. Kendini kabul edebilen 

kimselerin dünyaya ve insanlara daha olumlu gözlerle bakabildikleri görüşü (Rogers, 1954; 

Brammer ve Shoston, 1960; Berger, 1952; Philips, 1951) diğer araştırmacılar tarafından da 

desteklenmektedir (Kuzgun, 1972:98).  

Yapılan araştırmalar, demokratik ortamda yetişen bireylerin daha girişken, atılgan, 

fikirlerini her ortamda rahatça ifade edebilen, bağımsız, kendine güvenen, zihinsel yönden 

gelişmeye daha yatkın olduğunu göstermektedir.  
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Koruyucu-İstekçi Ana-Baba Tutumu 

 Sevginin koşullu ve belirsiz olarak gösterildiği anne baba tutumudur. Çocukların 

isteklerini ve öz-beklentilerini göz ardı ederler; onların kendi istekleri doğrultusunda 

davranmalarını beklerler ( Kuzgun, 1995). 

 Bu tür anne babalar aşırı derecede temkinli olup, çocuktan ayrılmakta güçlük çekerler. 

Çocuğun bağımsız olmasından korktukları için, onun tüm davranışlarının kontrolleri altında 

olmasını isterler. Çocuğun ödev ve yükümlülüklerini üstlenirler ve çocuklarını kendine 

güvensiz ve bağımlı kişiler olarak yetiştirirler ( Parker, 1983; Aktr: Eldeleklioğlu, 1996). 

Türkiye’de yapılan araştırmalar (Geçtan, 1998; Yörükoğlu; 1978) çocukların psikolojik 

özelliklerinin ailelerin tutumuyla yakından ilişkili olduğunu göstermektedir. Çocukların kişilik 

gelişimi içinde sağlıklı sosyal ilişkiler kurabilmesi, benlik saygılarının artması, kaygı düzeyleri 

ve psikolojik problemleri ailelerin tutumları ve disiplin anlayışları ile doğrudan ilişkilidir.  

Anne-babalarının aşırı koruyucu-istekçi tutumu çocukların kişilik gelişimini olumsuz 

yönde etkiler, çocukta bağımlı kişilik gelişiminin oluşmasına yol açar, çocuğun öz-güven 

kazanmasına engel olur. Çocuğun yapabilme yeteneğinin olduğu konuları, çocuğu korumak 

adına ana-babasının yapması çocukta başarısız olduğu, ana-babasında güven uyandırmadığı 

duygularının ortaya çıkmasına neden olur. Ailenin aşırı koruyucu-istekçi tutumunun yol açtığı 

temel sorunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

a. Kendine ve insanlara güvensizlik. 

b. Başkalarına bağımlılık ve kendi başına karar verememe  

c. İletişim güçlüğü ve sosyal ilişkilerden kaçınma 

d. Sorunlarla yüzleşmekten korkma ve sorunlardan kaçma 

e. Kendisi ve yaşamla ilgili olumsuz düşünceler. 

f. Kendini sevmeme ve kendisiyle barışık olmama 

g. Başarısızlık kaygısı ve yetersizlik duygusu 

h. Aşırı kaygılı olma 

i. Suçluluk duygusu 
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Koruyucu-istekçi ana-babaların genel kişilik özelliklerine bakıldığında ise huzursuz ve 

aşırı kaygılı oldukları, sürekli kötü bir şey olacağı endişesini taşıdıkları, mükemmeliyetçi, 

sabırsız, güvensiz, aşırı titiz, saplantılı, şüpheci ve diğer insanlara karşı güvensiz oldukları 

görülmektedir (Kulaksızoğlu, 2001; ss.123). 
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BÖLÜM III 

KONU İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Bu bölümde problem çözme becerileri, denetim odağı ve anne baba tutumlarıyla ilgili 

olarak yurt içinde ve yurt dışında yapılan araştırmalardan bahsedilmiştir. 

 

Problem Çözme Becerileri ve Farklı Değişkenleri Konu Alan Araştırmalar 

Kasap (1997), Sosyo - Ekonomik düzeye göre problem çözme başarısı ile problem 

çözme tutumunu inceleyen araştırmasına randam örnekleme yoluyla 399 ilkokul öğrencisi 

katılmıştır. Örneklem grubunu oluşturan denekler alt ve üst olmak üzere, iki sosyal ekonomik 

gruba ayrılmıştır. Problem çözme tutumu ile problem çözme başarısı arasındaki ilişki 

“Spearman Rho Korelasyonu” yöntemi ile ortaya konmuştur. Problem çözme tutumunun 

cinsiyete göre farklılaşması, “Kruskal - Wallis Sıralamaları Varyans Analizi” ile ortaya 

konmuştur. Problem çözme tutumunun problem çözme başarısına göre farklılaşması da 

“Kruskal Wallis Sıralamalar Varyans Analizi”  ile bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, 

problem çözme yönündee kendisine karşı olumlu tutum geliştirmişi öğrencilerin problem 

çözmede daha başarılı oldukları, problem çözme tutum ve başarısının, alt ve üst sosyo 

ekonomik gruplarda cinsiyete göre farklılaşmakta olduğu gözlenmiştir. Ayrıca problem çözme 

tutumunun sosyo ekonomik seviyeye göre farklılık gösterdiği, üst sosyo ekonomik düzey 

öğrencilerinin bu konuda kendilerine karşı daha olumlu bir tutum geliştirdikleri tespit 

edilmiştir. 

Taylan (1990), 226 üniversite öğrencisinde Problem Çözme Envanterini kullanarak, 

öğrencilerin cinsiyet, sınıf ve öğrenim görülen programa göre, problem çözme becerisi 

algısının farklılık gösterip göstermediğini incelemiştir. Sonuçlar, PÇE toplam puanlarının 

öğrencilerin öğrenim gördükleri programa göre farklı olduğunu; cinsiyet ve sınıf düzeyine göre 

ise farklılık olmadığını göstermiştir. Ayrıca sınıf ve program birlikte alındığında, anlamlı 

farklılıkların olduğu ve sosyal programların birinci sınıfta okuyan öğrencilerin problem çözme 

becerisi algılarının en düşük olduğu görülmüştür. Son sınıflarda ise programa göre PÇE 

puanlarında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.  
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Korkut (1994) 229’u polis akademisi, 259’u da üniversite öğrencisi olmak üzere 488 

kişiden oluşan bir örneklemde, bireylerin sigara içip içmemelerine göre sürekli kaygı ve 

problem çözme becerisi algısının farklılaşıp farklılaşmadığını araştırmıştır. Sonuçta, sigara 

içenlerin içmeyenlere göre sürekli kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu ve problem çözme 

becerilerini de daha az düzeyde olumlu değerlendirdikleri bulunmuştur.  

Eryüksel (1996) Ana - baba ergen ilişkilerinin problem çözme iletişim becerileri, 

bilişsel, çarpıtmalar ve aile yapısı açısından inceleyen araştırmasına normal psikiyatrik 

örneklemden 12-18 yaşları arasında, orta sosyo ekonomik düzeydeki ailelerden gelen 429 

ergen, 254 anne ve 204 baba olmak üzere toplam 887 denek katılmıştır. Aşamalı regresyon 

analizleri sonucunda, anne - baba ve ergen arasındaki ilişkilerde ergenin cinsiyetinin etkisi 

olduğu görülmüştür. Normal örneklemdeki ana - kız arasında daha yakın ve sıcak, ana - oğul 

arasında ise babanın oraya girmesini gerektiren daha çatışmalı bir ilişki biçimi olduğunu 

gösteren bulgular elde edilmiştir. Normal psikiyatrik örneklemlerdeki ergen ve ana - babaların 

puanları karşılaştırılmıştır. Araştırmada psikiyatrik örneklemdeki ergenlerin normal ergenlere 

göre ana - baba ilişkilerinde daha fazla çatışma, problem çözme ve iletişim, beceri 

yetersizlikleri ifade ettikleri görülmüştür. Psikiyatrik ve normal örneklemdeki ana - baba ise 

açık çatışma - Beceri yetersizlikleri ile ilgili alt ölçeklerde beklenenden az farklılaşmışlardır.  

Uzunöz (1990) depresif ve depresif olmayan kişilerin çözümlü ve çözümsüz 

problemleri çözme çabalarını incelemiştir. Araştırmaya 20 depresif ve 20 depresif olmayan kız 

ve erkek öğrenci alınmıştır. Veri toplama aracı olarak Beck Depresyon ölçeği, Şehir Haritası ve 

şehir haritasında yolu tarif eden açıklamaların bulunduğu kaset kullanılmıştır. Deneklerden 

çözümlü ve çözümsüz problemleri içeren 2 ayrı yolu şehir haritası üzerine çizmeleri istenmiş 

ve deneklerin söz konusu yolu çizerken harcadıkları süreler arasında anlamlı fark olmadığı 

varyans analizi tekniği ile izlenmiştir.   

Araştırma bulgularına göre depresif ve depresif olmayan deneklerin çözümlü yoldan 

harcadıkları süreler arasında önemli bir fark olmamasına karşın, depresif bireylerin diğerlerine 

göre çözümsüz yolu çizmekten daha kısa sürede vazgeçtikleri saptanmıştır. Depresif  

deneklerin çabasal yetersizlikleri problemin güçlük derecesine göre değişmekte olduğu 

sonucuna varılmıştır.  
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Çam (1995) öğretmen adaylarının ego durumları ile problem çözme becerisi algıları 

arasındaki ilişkiyi araştırmış sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören toplam 134 öğrenci 

katılmıştır. Araştırmanın verileri “Sıfat Tarama Listesi”, “Problem Çözme Envanteri” yolu ile 

toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının algıladıkları problem çözme 

becerilerinin yetişkin ve koruyucu ebeveyn ego durumlarıyla olumlu; eleştiren ebeveyn, doğal 

çocuk ve duygulu çocuk ego durumlarıyla ise olumsuz yönde ilişkisinin olduğu bulunmuştur.  

Hisli (1990), Almanya’dan Türkiye’ye kesin dönüş yapan lise öğrencilerinin uyum 

düzeylerine göre fonksiyonel olmayan tutumlar, otomatik olumsuz düşünceler ve problem 

çözme yeterliliği konusunda kendilerini algılayışlarındaki farklılıkları incelemiştir. Örnekleme 

alınan 64’ü erkek, 82’si kız olmak üzere toplam 146 öğrenciden; Otomatik Düşünceler Ölçeği, 

Problem Çözme Envanteri, Beck Depresyon Envanteri, Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği 

ile veriler toplanmıştır. Sonuçta, kız öğrencilerin erkeklere göre problem çözmenin “Kişisel 

Kontrol” alt boyutunda kendilerini daha iyi algıladıklarını göstermiştir. Depresyon puanları 

dikkate alınarak uyum yapabilen ve uyum yapamayan öğrencilerin PÇE ve anksiyete puanları 

karşılaştırıldığında, uyum yapanların lehine PCE’de “Kişisel Kontrol ve Anksiyete puanlarında 

farklılık bulunmuştur. Ayrıca anksyite puanları dikkate alınarak uyum yapabilen ve yapamayan 

öğrencileri depresyon ve PCE puanları karşılaştırıldığında, uyum yapabilenlerin lehine olmak 

üzere tüm ölçek puanlarında anlamlı farklılıklar gözlenmiştir.  

Spivak ve Shure (1974), uyumlu ve uyumsuz çocukların problem karşısında nasıl 

davrandıklarını araştırmışlardır. Araştırmaya 4-6, 9-12 yaş gruplarındaki çocuklar katılmıştır. 

Sonuçta uyumlu çocuklar ile uyumsuz çocukların problemler karşısında gösterdikleri tepkiler 

arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Uyumlu çocukların problemlerin çözümü için yeni 

fikirler ve alternatif çözüm yolları arama, yeni fikirler üretebilme gibi konularda yetersiz 

oldukları bulunmuştur. (Akt. Bosmacı, 1998).  

Jereth, Hasija ve Melhotra (1993), 240 üniversite öğrencisi üzerinde; zeka, cinsiyet, 

içedönüklük - dışadönüklük ve yaşanılan stres düzeyinin problem çözme durumunda kaygı 

düzeyi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırmaya katılanlara yapılanmış bir problem çözme 

durmu verilmiş ve bunu çözmeleri istenmiştir. Kaygı düzeyi, Sprelberger’in Durumluk Kaygı 

Envanteri ile ölçülmüştür. Deneklerin kaygı düzeyleri ölçümü problem durumundan önce ve 
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sonra olmak üzere 3 kez ölçülmüştür. Sonuçlar; problem çözme durumunda ota düzey zekaya 

sahip olanların yüksek zeka düzeyine sahip olanlara göre, dışa dönüklerin içe dönüklere göre, 

stres düzeyi yüksek olanların düşük olanlara göre ve kızların erkeklere göre daha yüksek 

kaygıya sahip olduklarını göstermiştir.  

Lorsan ve arkadaşları (1989), bir grup hasta erkek alkoliklerde problem çözme becerisi 

incelenmiştir. Alkolik erkeklerin problem çözme becerilerinin normal yetişkinlerden farklı 

olduğu, alkoliklerle ergenleri başa çıkma stratejilerinin benzer olduğu görülmüştür. 

Alkoliklerin duygusal olarak olgunlaşmadıkları ve bu açıdan ergenlere benzedikleri 

düşünülebilir. Ayrıca alkoliklerin gerçek performanslarıyla, değerlendirmeleri arasında 

uyuşmazlık görülmüştür.  

Heppner ve Peterson (1982), problem çözme becerilerini öğretme işleminin, bireylerin 

problem çözme becerisi algıları üzerindeki etkilerin tespit etmek amacıyla bir çalışma 

yapmışlardır. Araştırmada, kadın ve erkeklerden oluşan 19 kişilik bir gruba her hafta bir saat 

olmak üzere altı haftalık problem çözme becerisi eğitimi verilmiştir. Eğitim programında 

çalışmaya katılanların yaşamlarında karşılaştıkları problemleri çözmeye yönelik ev ödevleri de 

verilmiştir. Problem çözme becerisi PÇE ile ölçülmüştür. Sonuçta, araştırmaya katılanların 

kontrol grubundakilere göre problem çözme becerisini algılamada olumlu yönde anlamlı bir 

gelişme olduğu görülmüştür.  

Heppner ve Anderson (1985), problem çözme becerisi ile psikolojik uyum arasındaki 

ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırmaya 671 öğrenci katılmıştır. Psikolojik uyum “MMPI” ölçeği 

ile problem çözme becerisi PÇE ile ölçülmüştür. Araştırmanın sonucunda bireyin problem 

çözme becerisiyle psikolojik uyum arasında ilişki bulunmuştur.  

Schatte ve Clum (1987) kolej öğrencilerinin algıladıkları problem çözme becerileri ile 

stres, umutsuzluk ve intihar düşüncesi arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Problem çözme 

becerisi düşük olan ve olumsuz yaşam stresinin baskısı altında olan bireylerin etkili problem 

çözme becerisine sahip olanlara göre çok fazla umutsuzluk ve intihar etme eğilimi içinde 

oldukları ve problem çözme becerisi ile stres arasında ilişkinin olduğunu görülmüştür. Etkisiz 

problem çözme becerisine sahip bireylerde umutsuzluk düşüncesinin artması sonucu intihar 

düşüncesinin de arttığı gözlenmiştir (Akt. Basmacı, 1998). 
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Denetim Odağı ve Farklı Değişkenleri Konu Alan Araştırmalar 

 Kuzgun (1972), yaptığı bir çalışmada içten denetimlilerin dıştan denetimlilere göre dış 

çevreye daha az bağımlı, kendine yetebilen, kendini gerçekleştirmeye yönelik duygulardan 

haberi olan ve kabul edilebilen uzlaştırıcı bir görüşe sahip oldukları sonucunu elde etmiştir. 

Kağıtçıbaşı (1973), lise öğrencileri üzerinde yaptığı bir araştırmasında içsel-dışsal 

denetimlilik özelliklerini incelemiştir. Erkek ve kız öğrencileri karşılaştırmış, erkek 

öğrencilerin daha içsel denetimli ve daha yüksek basan güdüsüne sahip olduklarını ileri 

sürmüştür. Kağıtçıbaşı çalışmasında, aile ortamının gençlerin kişilik özelliklerinin belirleyici 

önemine dikkat çekmiştir. Araştırmacı 1975'te gerçekleştirdiği bir diğer çalışmasında gençlerin 

dış ülke yaşantısındaki iç ve dış denetimlilik değişkeni üzerindeki etkilerini incelemiştir. Dış 

ülke yaşantısının içsel denetimliliğin artışında önemli rol oynadığını vurgulamıştır.  

Özyürek (1983), ilkokula devam eden ve normal öğrencilerle birlikte aynı sınıfta eğitim 

gören Ortopedik Engelli Öğrenciler ile Ortopedik Engelliler Okulunda eğitim gören 

öğrencilerin denetim odağı ve benlik kavramı eğilimlerini incelemiştir. Ortopedik Engelliler 

okulunda yetişen öğrencilerin normal öğrencilerle birlikte eğitim görenlere oranla daha içsel 

denetimli olduklarını saptamıştır (Akt.Argun,1995). 

Dönmez (1983), Ankara üniversitesi öğrencileri üzerinde yaptığı bir araştırma 

sonucunda, aksine küçük yerleşim merkezlerinden gelen öğrencilerin büyük yerleşim 

merkezlerinden gelenlere göre daha dıştan denetimli davrandıkları yönünde bulgular elde 

etmiştir. 

Dönmez (1984), yaptığı bir başka araştırmada denetim odağının toplumsal olayların 

algılanmasında etkisini incelemiştir. Sonuçta, içten denetimlilerin dıştan denetimlilere göre 

toplumsal olaylara daha ciddi ve yoğun bir biçimde tepki gösterdiklerini saptamıştır. 

Dönmez (1984), çocukların denetim odağının oluşmasında masalların önemini 

araştırmıştır. Grim ve Türk Halk masallarındaki davranış modellerini denetim odağı açısından 

incelemiştir. Masal kitaplarının kişilik gelişimi ve kişisel denetimliliğin önemini vurgulamıştır. 

Dönmez ve Boşal (1985), yukarıdaki çalışmalara benzer bir amaçla, ilkokul öğrencileri 

üzerinde bir araştırına yapmışlardır. Sonuçta küçük yerleşim merkezlerinden gelen öğrencilerin 

büyük yerleşim merkezlerinden gelen öğrencilere göre daha dışsal denetimli davran dik lan m 
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saptamışlardır. 

Dönmez (1985), üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı bir araştırmada çevre 

büyüklüğünün denetim odağı üzerindeki etkisini araştırmıştır. Bu araştırmanın sonucunda 

küçük yerleşim mekânlarından gelenlerin büyük yerleşim mekânlarından gelenlere göre daha 

içten denetimli davrandıkları yönünde sonuçlar elde etmiştir.  

Gündüz (1986), orta 1. sınıf öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmada okul başarısı ile 

denetim odağı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde öğrencilerin 

başarılı yaşantılarım daha çok kendilerine, başarısızlıklarının ise kendilerinin dışındaki güçlere 

yükleme eğiliminde oldukları ortaya çıkmaktadır (Aktr: Genç, 2000). 

Korkut (1986), denetim odağı ile başarı düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemiş ve sonuçta 

başarı düzeyi yüksek olan öğrencilerin daha içten denetimli oldukları sonucuna varmıştır. Yine 

öğrencilerin yaşlarıyla paralel olarak, cinsiyet açısından erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre 

daha içten denetimli oldukları bu araştırmanın sonuçlarından biridir. 

Yeşilyaprak (1988) tarafından yapılan araştırmanın amacı, bir kişilik değişkeni olarak 

bireyin davranışları üzerinde etkili olan denetim odağının içsel ya da dışsal oluşunu belirleyen 

ön koşulları ortaya koymaktır. Araştırma Ankara il merkezindeki liselerden seçilen 720 öğrenci 

üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak Denetim Odağı Ölçeği, 

Algılanan Ana-Baba Davranışı Envanteri ve Kişisel Bilgi Anketi kullanılmıştır. Toplanan 

veriler tek yönlü varyans analizi ile çözümlenmiş, gözlenen manidar farklar 't' testi ile test 

edilmiştir.Elde edilen bulgular, denetim odağı üzerinde anne ve babanın çocuk yetiştirme 

davranışlarını önemli bir etkisinin olduğunu göstermiştir. Saptanan bu etki, gencin içsel 

denetimli olması ile çocukluk döneminde anne ve babanın şefkat göstermesi, amaçlarına 

ulaşmada yardımcı olması ve tutarlı disiplin uygulaması ile olumlu ilişkili; buna karşın anne ve 

babasının gerek fiziksel gerek duygusal cezalandırması, başarı için baskı yapması ve annenin 

koruyuculuk tutumu ile olumsuz ilişkilidir. Babanın koruyuculuk tutumu ile gencin denetim 

odağı arasında ilişki bulunmamıştır. 

Aşkın (1989), yaptığı bir araştırmada denetim odağı ile kendini kabul değerleri 

arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Aşkın'ın 62 üniversite öğrencisi üzerinde yaptığı araştırma 

sonucuna göre, içten denetimli bireylerin kendini kabul değerleri dıştan denetimli bireylerin 

kendini kabul düzeylerinden daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca bu çalışmada sosyo-ekonomik 
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değerlerin denetim odağını önemli ölçüde etkilediği ve üst SED' den gelenlerin daha fazla içten 

denetimli oldukları sonucuna varılmıştır. 

Ören (1989), 116 üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirdiği bir araştırmada kendini 

kabul değerleri ile denetim odağı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Sonuçta, içten denetimlilerin 

dıştan denetimlilere göre kendini kabul değerleri daha yüksek çıkmıştır. 

Dağ (1991), RİDKO (Rotter İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği)'nun geçerlik ve güvenirlik 

çalışmasında kızları erkeklere göre dış denetim odağı inancına sahip oldukları inancına 

varmıştır. 

Köksal’ın (1991), çalışmasında, Atatürk üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 

dördüncü sınıf öğrencilerinin içten ya da dıştan denetimli olmaları ile saldırganlık eğilimleri 

arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre dıştan denetimli bireylerin içten 

denetim inançlı bireylerden daha fazla saldırgan olduğu bulunmuştur. Dıştan denetim inançlı 

olma, bu inancın gereği olan katılık, saldırganlık, kadere ve şansa inanma gibi öğeleri 

beraberinde taşımaktadır. 

Soylu (1991), denetim odağı ile özsaygı ilişkisini araştırmıştır. Araştırmacı içsel 

denetimlilik ile kişinin kendine olan saygısı arasında anlamlı ilişkinin varlığına işaret 

etmektedir. 

Çakmur'un (1993) "Yöneticilerde Kişilik Faktörleri ile Stres Arasındaki İlişki"yi 

incelediği araştırmasının örneklemini Atatürk Üniversitesinde görev yapan 60 yönetici 

oluşturmuştur. Bulgular, kişilik faktörleri ile stres arasındaki ilişkinin incelenmesinde; içten 

denetimlilerin az, dıştan denetimlilerin ise daha çok stresli olduğunu desteklemiştir. İçten ve 

dıştan denetim inançlı olma ve stresin alt boyutlarından sosyal stres, iş stresi, kendini 

yorumlama stresinde, strese kapılma yoğunluğunda fark ortaya çıkarken (dıştan denetimli 

yöneticilerin daha fazla), fiziki çevre stresinde içten ve dıştan denetim inançlı olma herhangi 

bir fark doğurmamıştır. Her iki kişilik faktörü için de stres aynı yoğunlukta görülmüştür. 

Kapkıran (1993), yüksek lisans tezinde 11-12 yaş çocuklarında denetim odağı ile 

öğrenilmiş çaresizlik arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırmada, denetim odağı ile öğrenilmiş 

çaresizlik arasında anlamlı bir ilişkinin varlığı belirtilmiştir. 
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Şahin Kapkıran (1993), yüksek lisans tezi araştırmasında içten ve dıştan denetimliliğe 

sahip ergenlerin atılganlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Alınan veriler, içsel 

denetime sahip ergenlerin atılganlık düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

Aksoy ve Mağden (1994), "Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Denetim Odağını Etkileyen 

Bazı Değişkenlerin İncelenmesi" adlı çalışmalarında; denetim odağı ve cinsiyet arasında 

anlamlı bir fark bulunmadığı; buna karşılık öğrencilerin kardeş sayılan arasındaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı bulunduğu görülmüştür. En fazla içten denetimlilerin ve en fazla 

dıştan denetimlilerin tek kardeşe sahip olduğu ve gruplar arasında tek ve iki kardeşi olan 

öğrencilerin daha çok dıştan denetimli olduğu belirtilmiştir. Aynı araştırmada öğrencilerin 

sosyo ekonomik düzeyleri ile denetim odağı arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu saptanmış ve en çok içten denetimlilerin alt sosyo-ekonomik düzeyde olduğu ve en çok 

dıştan denetimli öğrencilerin üst sosyo-ekonomik düzeyde olduğu belirtilmiştir. 

Kaygusuz (1995), üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmasında öz-

otoriteryanizm ve bazı psikolojik ve ailesel değişkenler arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. 

Sonuçta dıştan denetimlilerin içten denetimlilere göre daha fazla boyun eğici davranışlar 

gösterdikleri saptanmıştır. 

Arıcak (1995), "Üniversite Öğrencilerinde Saldırganlık, Benlik Saygısı Ve Denetim 

Odağı İlişkisi" adlı çalışması, Trakya Üniversitesinin üç fakülte ve bir meslek yüksek okuluna 

bağlı sekiz aynı bölümünde öğrenim görmekte olan 1. ve 4. sınıf öğrencileri üzerinde 

yürütülmüştür. Araştırma sonucunda, benlik saygısı ve cinsiyet ile denetim odağının yönü 

arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiş ve buna bağlı olarak yüksek benlik saygısına 

sahip bireyler, düşük benlik saygısına sahip bireylere göre; erkek öğrenciler ise kız öğrencilere 

göre daha içten denetimli bulunmuştur. Aynı araştırmada, farklı ana baba tutumu algısına sahip 

bireylerin denetim odaklarının yönü arasında anlamlı bir fark bulunmaması ve saldırganlık ile 

denetim odağı arasında anlamlı bir ilişkinin ortaya çıkmaması göze çarpan bulgular olarak 

belirmiştir. 

Aydınay (1996) tarafından yapılan "İş Tatmini ve Denetim Odağı Arasındaki İlişki" 

başlıklı araştırmada, lise tiplerine göre (resmi, özel ve yabancı özel) öğretmenlerin iş tatminleri 

ile denetim odaklan arasındaki ilişki araştırılmıştır. Sonuçlarda, öğretmenlerin iş tatminleri ile 

denetim odaklan arasında anlamlı ters bir ilişki bulunmuştur. Bunun yanı sıra, benzer bir ilişki 
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öğretmenlerin çalıştıkları lise tiplerine göre iş tatmini ile denetim odağı arasında 

bulunmaktadır. Resmi liseler iş tatmininin ücretle ilgili özellikler alt boyutu ile özel liselerde 

ise iş arkadaşları ile ilgili özellikler alt boyutunun denetim odağı ile arasıda anlamlı bir ilişki 

çıkmamıştır. Farklı lise tiplerine göre yapılan işle ilgili özellikler, amirle ilgili özellikler, 

ücretle ilgili özelikler ve iş tatmini toplam puanı bakımından resmi liselerde çalışan 

öğretmenlere göre tatmin düzeyi anlamlı derecede düşüktür. Öğretmenlerin içten denetimli 

olmaları, iş tatmininin tüm alt boyutlarında tatmin düzeyini artıran bir değişken olarak 

saptanmıştır. 

Ilgar (1996), 81 kadın, 197 erkek olmak üzere toplam 278 üniversite öğrencisi üzerinde 

yaptığı bir araştırmada denetim odağının değer sistemleri, ahlaki gelişim düzeyi, öz ahlaki 

değerlendirme üzerindeki etkilerini incelemiştir. Sonuçta denetim odağının değer sistemlerim 

etkilediğini; dıştan denetimlilerin "dini ve ahlaki" değerlere, içten denetimlilerin "sosyal ve 

politik" değerlere önem verdikleri cinsiyet ve üniversite yaşantısının bu etkilemede önemli rol 

oynadığını saptamıştır 

Buluş (1996), ergen öğrencilerde denetim odağı-yalnızlık düzeyi ilişkisini incelemiş ve 

araştırma kapsamına 382 lise 2. sınıf öğrencisini almıştır. Araştırmasında, denetim odağı 

düzeyi yükseldikçe yalnızlık düzeyinin de yükseldiği, içten denetimli öğrencilerin yalnızlık 

düzeylerinin dıştan denetimli öğrencilerin yalnızlık düzeylerinden daha düşük olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. 

Duke ve Lancaster, yaptıkları araştırmada, babası olmayan çocukların her iki ebeveyne 

de sahip olan çocuklara göre daha dıştan denetimli olduklarını bulmuşlar ve bu durumu da 

babası olmayan bireylerin daha kaderci bir gelecek anlayışına sahip olacakları görüşüyle 

açıklamışlardır (Akt: Argun,1995).  

Crowne ve Liverant (1963), uyma davranışını araştırdıkları çalışmalarında, dıştan 

denetimli deneklerin grubun yanlış yargılarına, içten denetimlilerden daha fazla uydukları ve 

diğerlerinin yargılarının doğruluğu üzerine kendi yargılarına olduğundan daha fazla para 

koydukları gözlenmiştir. İçten denetimli deneklerin ise başkalarından gelen basılara boyun 

eğmeye daha az eğilimli oldukları ve kendi yargılarına daha fazla güvendikleri görülmüştür. 

Lefcourt (1976), pekiştirecin içsel ve dışsal kontrolü üzerine yaptığı araştırmasında, 

denetim odağının, farklı sosyal davranışları, öğrenme performanslarını, basan ile ilgili 
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aktiviteleri kestirici bir özelliği olduğunu ortaya koymuştur. Davis ve Davis (1972) basan ve 

başarısızlıktaki sorumluluğun alınması ve iç-dış denetim üzerine yaptıkları araştırmalarında 

içten denetimlilerin dıştan denetimlilere oranla başarısızlıkta daha fazla kendilerini suçlama 

eğilimi içerisinde olduklarını bulmuşlardır. Başarının sorumluluğunun alınmasında iki grup 

arasında bir fark bulunamamıştır.(Akt: Kaya,2002). 

Phares (1968) içsel ve dışsal denetimli bireylerin karar verme anında bilgi düzeylerini 

kullanma yeteneklerini karşılaştırmışı ardır. Veriler, içsel denetimli bireylerin karar vermeden 

önce ilgili uyaran ve ipuçlarına daha fazla dikkat ettiklerini, başarıya daha fazla değer 

verdiklerini ve kendi yargılarına daha fazla güvendiklerini ortaya çıkarmıştır.  

Denetim odağının kültürler arasında farklı özellikler gösterip göstermeyeceğini 

inceleyen bir çalışmada ise; McGirınies, Nordholm, Ward ve Bhanthumnauin'm (1974), 

Rotter'm denetim odağı ölçeğini kullanarak, Avustralya, Japon, Yeni Zelanda ve Amerikan 

kültürlerini karşılaştıkları görülmektedir. Araştırmada, dil, gelenek ve değerler açısından en 

çok benzeşen üç ülke olan Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika, daha ataerkil olduğu 

düşünülen İsveç ve Japonya'ya göre en yüksek içten denetimlilik puanlan almıştır. Ayrıca 

çalışmanın yürütüldüğü tüm kültürlerde, bayanların erkeklerden daha dıştan denetimli oldukları 

ortaya çıkmıştır. Bu bulgu, bay ve bayanların fırsatları algılamalarındaki farkı yansıtan bir 

sonuç olarak görülebilir. Aynı araştırmada, denetim odağı puanlarının bu ülkelerin intihar 

oranlarıyla da ilgili olduğu bulunmuştur. Daha dıştan denetimli oldukları görülen İsveç ve 

Japonya'nın daha yüksek intihar oranına sahip oldukları belirlenmiş. Bu durum, dıştan 

denetimlilerin çaresizlik ve ümitsizliğin yoğun olarak yaşandığı bir kişiliğe sahip oldukları 

görüşüyle açıklayabilir.  

Parsons ve Schneider (1974), gençlerin içsel ya da dışsal denetimli oluşları üzerinde 

toplumsal farklılıkların önemini inceleyen bir çalışma doğu ve batı toplumlarının üniversite 

öğrencileri üzerinde bir araştırma yapmışlardır. Elde edilen bulgular doğu ve batı toplumları 

arasında denetim odağı puanlarında farklılıklar ortaya koymuştur.Kızlar ve erkekler arasındaki 

denetim odağı farklılığı, okul başarısı açısından inceleyen bir araştırma ise; Nowicki ve Duke 

(1974) tarafından yapılmıştır. Araştırma; Yetişkinler İçin Nowicki-Strickland İç-Dış Denetim 

Odağı Ölçeği kullanılarak, 26 bayan ve 22 erkek üzerinde yürütülmüştür. Çalışmanın 

sonucunda, denetim odağı ve başarı arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüş ve bayanlar 
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için başarının dıştan denetimlilik ile erkekler içinse içten denetimlilik ile ilgili olduğu ifade 

edilmiştir. 

Phares (1976), yaptığı araştırmada içten denetimli kadın ve erkeklerin dıştan denetimli 

kadın ve erkeklere göre daha fazla sorumluluk üstlendikleri ve karşılaştıkları sorunları çözmede 

daha fazla çaba harcadıkları sonucunu ortaya koymuştur. 

Gilmar (1978), denetim odağı ile yaş ve cinsiyet arasındaki ilişkiyi araştırmış ve sonuç 

olarak kızların erkeklere göre daha içten denetimli ve yaş ilerledikçe içten denetimliliğe doğru 

bir artışın olduğu sonucuna varmıştır. 

Tiffany (1983), araştırmasında denetim odağını belirleyerek, elde edilen sonuçlarından 

adolesanların gözlenen davranışlarını belirlemeye çalışmıştır. 11-19 yaş gruplarıyla çalışmıştır. 

Erkeklerin içsel denetimlilik puanları kızlara oranla daha yüksek bulunmuştur. 

Adams (1983), yaptığı araştırmasında 14,15,17 ve 18 yaş adolesanlarında farklı cinsler 

arasındaki ilişki ve yaş farklılıklarının sosyal yeteneklere etkisi gibi çeşitli kavramlar 

arasındaki ilişkinin, yanında adolesanlarla denetim odağı arasındaki ilişki de incelenmiştir. 

Yaşlar arasında belirgin bir fark gözlenmemiştir. Cinsler arasında farklılık gözlenmiştir. Yaşla 

birlikte içsel denetimlilik oranında belirgin bir şekilde artma olmaktadır. 

Findley ve Cooper (1983) denetim odağı ve akademik başarı üzerine yapılan 

araştırmaların nicel bir taramasını yaptıklarında, içten denetimlilik inancı arttığında akademik 

başarının da arttığım görmüşlerdir. Yalnız bu ilişkinin ergenlerde yetişkin veya çocuklara 

oranla daha güçlü olma eğilimi gösterdiğini ifade edilmiştir.  

Parrott (1984) yaptığı araştırmasında denetim odağı ve adolesanlarla ilgili önemli 

veriler elde etmiştir. Parrott, gençlerle sorumluluk vererek, denetim odağının desteklemesi ile 

iç denetiminin destekleneceğini belirtmiştir. 

Mullis ve McKinley (1987), araştırmaları 7-8 ve 11-12 yaş çocukları üzerinde 

yapılmıştır. Büyük yaş grubunda içsel denetimlilikte artma gözlenmiştir. Araştırmaya katılan 

gruplar arasında içsel-dışsal denetimli oluş arasında elde edilen farklılık önemli düzeyde 

bulunamamıştır. 
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Heaven (1988), ergenler üzerinde yaptığı bir araştırmada denetim odağı ile otorite 

ilişkisini incelemiştir. Sonuç olarak içten denetimli bireylerin otorite durumundaki kişilere 

karşı olumlu tutum içinde olduklarını, dıştan denetimli ergenlerin ise otoriteye karşı olumsuz 

bir tutum sergilediklerini ortaya koymuştur. 

McNulty ve Borgen (1988) araştırması adolesanların mesleki beklentilerini, cinsiyet 

farkı, sınıf farkları ve bu kriterlerin denetim odağına etkisini araştırmaya yönelik. Araştırma 8-

12 yaş çocukları üzerinde yapılmıştır. Cinsiyet ve sınıfsal farklılıklar arasında anlamlı düzeyde 

ilişki bulunmuştur.  

Luzzon'nun (1993) araştırmasında, üniversite öğrencilerinin denetim odağı ile mesleki 

kariyer gelişimleri arasındaki ilişki incelenmiştir. 401 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan 

araştırmada Denetim Odağı Ölçeği, Mesleki Olgunluk Envanteri ve Karar Verme Ölçeği 

kullanılmıştır.Beklendiği gibi öğrencilerin denetim odağı ile mesleki gelişimleri arasında ilişki 

bulunmuştur. İçten denetimli öğrencilerin mesleki tutumlarının daha olgun ve becerilerinin 

daha fazla olduğu saptanmıştır. Bu sonuç, içten denetimli üniversite öğrencilerinin mesleki 

gelişimlerini kolaylaştırmaktadır. Aynıca, içten denetimli kişiler mesleki planlama ve mesleki 

planlama ve mesleki tercihlerinde daha aktif rol almaktadırlar.  

Yapılan araştırmalar incelendiğinde denetim odağının, pek çok faktörden etkilendiği 

görülmektedir. Sonuç olarak bu farklılıklar, kişilik üzerinde etkili olmakta ve bireylerin içten 

veya dıştan denetimli olmaları farklı kişilik özelliklerini ortaya çıkarmaktadır. 

 

Ana Baba Tutumuyla İlgili Araştırmalar 

Uluğtekin (1984), Çocuk Yetiştirme Yöntemleri Açısından Ana baba Çocuk ilişkileri 

adlı araştırmasının örneklemini toplam 203 resmi ilkokullarda okuyan son sınıf öğrencileri 

oluşturmaktadır. Araştırmada Ana Baba Davranış Ölçeği Saldırganlık ve Bağımlılık Eğilimi 

Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, kabul eden ana - babaların aynı zamanda serbestlik 

tanımaya, reddedenlerin ise kısıtlamaya eğilimli olduğu; sosyo - ekonomik seviyeye 

yükseldikçe ana babanın daha kabul edici ve serbeslik tanıyıcı olduğu görülmüştür. Üst 

SED’deki ana babalar reddedici ve kısıtlayıcı olmaktadır. Ayrıca anne babalar genel serbestlik 

tanıma, kısıtlama davranışları açısından kız ve erkek çocuklarına farklı davranmamaktadırlar. 

Anne babaların red kabul davranışlarıyla tüm çocukların bağımlılık eğilimi arasındaki ilişkiler 
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beklenmeyen yönde çok düşük çıkmıştır. Reddedici kısıtlayan anne ve babaların, diğer 

davranış gruplarındaki annelere göre bağımlılık eğilimini arttırıcı yönde bir ayrıcalığı 

görülmemiştir. 

Karadayı (1994)’nın Üniversite gençlerinin algılanan ana baba tutumları, ana babayla 

ilişkileri ve bunların bazı psikolojik özellikler arasındaki bağıntıyı incelemek üzere, gençlik 

çağının son döneminde olan küçük bir grup genç örneklem olarak kullanılmıştır. Sonuçta, 

anneyle ilişkiler, bütün araştırılan alanlarda en odak konumda bulunmuştur. Babalar daha 

otoriter, az demokratik, ilişkilerinde mesafeli görülmüştür. Ancak otoriterlikle ilgili yüzdeler, 

bütün değişik alanlarda genel olarak beklenen Türk ailesi standartlarından biraz daha düşük 

görülmüştür.  

Onur (1985), ilkokul dördüncü sınıf öğrencileri üzerinde yaptığı bir araştırmada, ana - 

baba tutumları demokratik, benimseyici olan çocukların öz güveninin, ana - baba tutumları 

baskıcı, itici olan çocuklardan daha yüksek olduğunu bulmuştur. Aynı araştırmada kız ve 

erkeklerin özgüven düzeylerinde cinsiyete bağlı anlamlı bir fark olmadığını, tek ve ilk doğan 

çocuklarda öz-güvenin daha yüksek olduğu, anne çalışmasının öz güveni etkilemediğini 

belirlemiştir.  

Boldwin (1995)  otoriter davranışlar sergileyen ana - babaların çocukları ile demokratik 

tutuma sahip anne babaların çocuklarını incelemiştir. Araştırma sonucunda demokratik 

tutumun egemen olduğu aile ortamında yetişen çocukların olumlu kişilik özelliklerine sahip 

olduğu, otoriter tutumun egemen olduğu ailelerde yetişen çocukların çok kararsız bir ruh hali 

içinde oldukları, yeni fikirler üretemedikleri, yeteneklerinin olmadığı, daha fazla korku ve 

endişe içinde oldukları saptanmıştır. Anne ve babaların demokratik tutumunun çocuğun kişilik 

gelişimi üzerinde oldukça olumlu bir etki yarattığı ve gelişim sürecini hızlandırıcı bir etkiye 

sahip olduğu sonucuna varılmıştır.  

Kuzgun (1972) anne baba tutumlarının bireyin kendini gerçekleştirme düzeyine etkisini 

araştırmıştır. Araştırma 1971 yılında Hacettepe ve Ankara üniversitelerinde psikolojiye giriş 

dersi olmakta olan 219 kız ve 162 erkek olmak üzere toplam 381 öğrenci üzerinde yapılmıştır. 

“Demokratik” anne baba tutumunun kendini gerçekleştirme düzeyini olumlu yöndre etkilediği, 

“Otoriter” anne - baba tutumunun ise kendini gerçekleştirme düzeyini olumsuz yönde 

etkilediği, “Otoriter anne - baba tutumunun ise kendini gerçekleştirme düzeyini olumsuz yönde 
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etkilediği “İlgisiz” anne baba tutumunun ise bu iki tutumun etkisi arasında yer aldığı 

saptanmıştır.  

Bilal (1984), “Demokratik ve Otoriter” olarak algılanan anne-baba tutumlarının 

çocuklarını uyum düzeylerine etkisini incelemiştir. Örneklem olarak Ankara Devlet liseleri son 

sınıf öğrencilerinde oluşan 706 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Sonuçla “Demokratik ana - 

baba tutumlarının “otoriter” ana - baba tutumlarına göre çocukların kişisel, Sosyal ve genel 

uyum düzeyleri açısından daha elverişli koşullar yaratacağı saptanmıştır.  

Abacı (1986) demokratik, otoriter ve ilgisiz olarak algılanan anne - baba tutumlarının, 

çocuğun kaygı düzeyi ile ilişkisini araştırmıştır. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

eğitim sertifikasına devam edip, ölçme ve değerlendirme dersine gelen 203 öğrenci örneklem 

olarak alınmıştır. Bulgular sonucunda; kaygı seviyesinin demokratik tutuma aksi yönde bir 

ilişkisinin olduğu bulunmuş, otoriter anne - baba tutumunun çocukta kaygı meydana getirdiği 

doğrulanmış ve ilgisiz anne - baba tutumlarının da çocukta kaygılı bir kişilik geliştirdiği 

saptanmıştır.  

Gökçedağ (2001), lise öğrencilerinin anne - baba tutumlarının okul başarısı ve kaygı 

düzeyi üzerindeki etkilerini incelemiştir. Araştırma sonuçlarına göre, sürekli kaygı düzeyi, 

akademik başarı ve anne - baba tutumları arası ilişki Pearson’un korelasyon analizine göre 

anlamlı bulunmuştur. Buna göre anne - baba tutumlarından otoriter tutum puan ortalamaları 

yüksek olanların sürekli kaygı düzeylerinin yüksek ve akademik başarılarının düşük olduğu 

görülmektedir. Demokratik tutum puan ortalamaları yüksek olan öğrencilerin ise sürekli kaygı 

düzeylerinin düşük ve akademik başarılarının yüksek olduğu görülmektedir.  

Akbağ (1994), lise öğrenimi görmekte olan 16 yaş ergenlerinin çocukluk dönemlerine 

ilişkin olarak algıladıkları anne - baba tutumları ile uyum düzeyleri arasında bir ilişki olup 

olmadığını araştırmıştır. Ayrıca ergenin uyum düzeyinin ve anne - babanın çocuk yetiştirme 

tutumlarının, ergenin cinsiyetine ve anne - babanın eğitim durumuna göre farklılaşıp 

arklılaşmadığı da ilişkisel olarak incelenmiştir. Sonuç olarak, ergenlerin çocukluk dönemlerine 

ilişkin olarak algıladıkları anne - baba arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Ergenlerin 

uyum düzeyleri ile anne babaları için algıladıkları tutarlı disiplin, standartların belirliliği, ilgi ve 

şevkat gösterme ve amaçlarına ulaşmada yardımcı olma davranışları arasında aynı yönde, 

koruyuculuk,duygusal cezalandırma, fiziksel cezalandırma ve ayrıcalıklardan yoksunlaştırma 
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davranışları ile ters yönde bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Anne ve babanın başarı için baskı 

uygulaması ile ergenlerin uyum düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

Anne için algılanan çocuk yetiştirme tutumlarının iki davranış boyutu dışında ergenin 

cinsiyetine göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Kız öğrenciler annelerinin çocukluk 

döneminde kendilerine amaçlarına ulaşmalarında daha fazla yardımcı oldukları belirtilirken, 

erkek öğrenciler annelerinin kendilerine daha fazla başarı için baskı uyguladıklarını ifade 

etmişlerdir.  

Baba için elde edilen bulgular ise; babaların kızlarına karşı daha fazla koruyucu 

davrandıklarını, erkek çocuklarına ise daha fazla başarı için baskı yaptıklarını, fiziksel ve 

duygusal ceza uygulayarak ayrıcalıklardan yoksunlaştırdıklarını ve aynı zamanda daha fazla 

ilgi ve şefkat gösterdiklerini ortaya koymuştur.  

Ergenlerin kişisel ve genel uyum düzeyleri cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Erkek 

öğrencilerin kişisel ve genel uyum düzeyleri kız öğrencilerinkinden daha yüksektir. Sosyal 

uyum düzeyi ise cinsiyete göre farklılaşmamaktadır.  

Anne ve babanın çocuk yetiştirme tutumlarının anne - babanın eğitim durumuna göre 

farklılık gösterdiği bulunmuştur. Anne - babanın eğitim durumuna göre farklılaşmayan 

davranışlar; hem anne hem baba için ayrıcalıklardan yoksunlaştırma ve başarı için baskı, 

sadece babalar için standartların belirlediği ve duygusal cezalandırmadır. Anne - babanın 

eğitim düzeyinin artmasına bağlı olarak tutarlı disiplin, ilgi ve şefkat gösterme çocuğun 

amaçlarına ulaşmasında yardımcı olma ve sadece anneler açısından standartların belirliliği de 

artmakta; buna karşılık eğitim düzeyi azaldıkça da fiziksel cezalandırma, koruyuculuk ve 

sadece anneler açısından duygusal cezalandırma artmaktadır.  

Annenin eğitim durumunun ergenlerin uyum düzeyleri üzerinde etkili bir değişken 

olduğu saptanmıştır. Annenin üniversite veya yüksekokul ve ortaokul veya lise seviyesinde bir 

eğitim almış olması ergenin uyum düzeyini olumlu yönde etkilemektedir.  

Örgün (2000), 8. sınıf öğrencilerinin anne - baba tutumları ile benlik saygısı ve 

atılganlık seviyesi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırmanın sonucunda, farklı ana baba 

tutumu algısına sahip öğrencilerin benlik saygısı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur. Eşitlikçi demokratik tutumla yetiştirildiklerini düşünen öğrenciler, baskıcı 
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otoriter ve aşırı koruyucu tutumla yetiştirildiklerini düşünen öğrencilerden anlamlı düzeyde 

yüksek benlik algısına sahip olarak bulunmuştur. Atılganlık düzeyi ve benlik saygısı arasında 

anlamlı bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Doğru orantılı olduğu görülen bu ilişki, atılganlık 

seviyesi arttıkça benlik saygısının da yükseleceği doğrultusunda olmuştur. Farklı ana baba 

tutumu algısına sahip öğrencilerin atılganlık seviyeleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Eşitlikçi demokratik tutumla yetiştirildiklerini düşünen öğrenciler, reddedici tutumla 

yetiştirildiklerini düşünen öğrencilerden anlamlı düzeyde daha atılgan bulunmuşlardır. 

Kandel ve Lesser (1969), yaptıkları çalışmada, düşünüldüğü gibi ailede karar verme 

konusunda serbest tutumun benimsenmesinin bağımsızlığa yol açmadığını bildirmişlerdir. Aile 

kural ve kararları için açıklama yapar, karar verme sürecinde gencin katılımını sağlarsa gerçek 

bağımsızlığın ancak o zaman kazanılabileceğini söylemişlerdir (Eldeleklioğlu, 1996). 

Steinberg, Laurence ve diğerleri (1990) yaptıkları çalışmada, aile yapısı ve aile 

tutumlarının, ergen davranışlarını özellikler dört konuda etkilediğini söylemişitir. Bunlar: 1) 

Okul performansı, 2) Özgüven,  3) Stres, 4) Çocuk suçlarıdır. 

Öğrenciler, önce sosyo-ekonomik düzeyde aile yapısına göre sınıflandırmışlardır. Daha 

sonra her grubun sonuçları, ailelerini otoriter olup olmamasına göre karşılaştırılmıştır. Sonuçta 

etnik, sınıfsal ve evlilik statülerine göre, sağlam, kabul edici ve demokratik aileleri olan 

ergenlerin, okulda daha başarılı, daha özgüvenli oldukları, daha az kaygı duydukları ve daha az 

depresyona girdikleri görülmüştür ve suç işlemeye daha az eğilimli, otoriter ailelerden gelenleri 

ise daha başarısız, daha güvensiz, depresyona ve suçluluğa yatkın oldukları saptanmıştır. 

Lamborn ve diğerleri (1991), otoriter, otoriteye dönük, hoşgörülü ve ihmalkar ailelerin 

ergenlerin çağındaki çocuklarını yeterlilik ve uyum açısından incelemişlerdir. Araştırmaya 14-

18 yaş arası 4100 ergen katılmış ve aileleri yukarda belirtilen özelliklere göre 

sınıflandırmışlardır. Daha sonra ergenler dört özellik açısından karşılaştırılmıştır: 1) Psikolojik 

gelişim, 2) Okul başarısı, 3) İçselleştirilmiş baskı, 4) Problem davranıştır. 

Bu araştırmalar sonucu demokratik evlerden gelen ergenlerin diğer (otoriter, hoşgörülü, 

ihmalkar) ailesi olan ergenlere göre, psikolojik uyumları, başarı yönelimleri ve özgüvenleri 

daha fazla, problemli davranışları daha azdır.  Otoriter aileleri olan ergenler ise itaatkar, 

konformist, yetişkin standartlarına uygun, okulda başarılı ve yaşıtlarına göre daha az problemli 

oldukları ancak, sosyal ve akademik konularda kendilerine daha az güvenli oldukları 
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saptanmıştır. 

Ebeveynlerini ihmalkar olarak tanımlayan ailelerdeki ergenler, otoriteye dönük 

ailelerden gelen ergenlere göre daha az kendine güvenli, akademik ve sosyal yetenekleri daha 

düşüktür. Ailesini şımartıcı, hoşgörülü olarak algılayan ergenler de ihmalkar ailelerden gelen 

ergenler gibi okulda daha az başarılı olup alkol, uyuşturucu kullanma ve okuldan kaçma gibi 

problemli davranışları daha fazla göstermektedirler. Ancak, sosyal yeterlilik, kendine güven ve 

psikolojik uyum gibi konularda daha yüksek puan almışlardır ve bu çocukların somatik 

şikayetlerinin otoriter aileden gelen akranlarına göre daha fazla olduğu belirtilmektedir. 

Burke ve William (1990), ana-baba ve ergen ilişkilerini bir başka boyuttan ele almış ve 

ergenleri, davranışlarına göre problemli ve problemsiz  olarak ayırarak ana babalarıyla 

ilişkilerini incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre, problemsiz aileleriyle ilişkilerinde daha 

fazla doyum sağladıkları, iletişimlerinin daha açık olduğu ve ailenin maddi kaynaklarından 

daha çok faydalandıkları görülmüştür. Ayrıca, problemsiz ailelerdeki ergenlerin daha dengeli 

ve uyumlu oldukları belirtilmiştir. Problemli ergenlerin ise aileleriyle iletişimlerinin yetersiz 

olduğu ya da hiç olmadığı; ilişkilerinin ise doyurucu olmaktan uzak olduğu belirlenmiştir. 

Bell, Avery, Jenkins, Feld ve Schoenrock (1985), geç ergen-aile ilişkileri ve sosyal 

yeterlilik arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Geç ergenlerden alınan çok geniş bir örneklem 

grubunda, aile ilişkileri, yakın akraba ve arkadaşlık ilişkileri kazanılmış sosyal yeterlilik 

değerleri, özgüven, kendini ortaya koyabilme, utangaçlık, kendinden memnun olma, kendi 

cinsi ve karşı cinsle kolay ilişki kurabilmek olarak tanımlanmaktadır. 

 Eldeleklioğlu (1996), anne baba tutumları ile karar verme stratejileri arasındaki ilişkiyi 

incelediği araştırmasını 500 üniversite öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın 

sonuçlarında; demokratik anne baba tutumuyla mantıklı ve bağımsız karar verme arasında 

olumlu, kararsız olma arasında olumlu, kararsız olma arasında olumsuz bir ilişki bulunmuştur. 

Koruyucu-istekçi anne baba tutumuyla kararsız olma ve içtepisel karar verme arasında olumlu 

bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Otoriter anne baba tutumuyla yine kararsız olma ve içtepisel 

karar verme arasında olumlu, mantıklı karar verme arasında olumsuz bir ilişki bulunmuştur.  

Bilgin (1995), grup rehberliğinin ve grupla psikolojik danışmanın lise öğrencilerinin 

anne babalarından bağımsız meslek kararı verme davranışına etkisini incelemek amacıyla 15’i 

kız 15’i erkek toplam 30 öğrenci üzerinde deneysel bir araştırma yapmıştır. Araştırmanın 
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sonucunda, deneysel grupta yer alan öğrencilerin, hem grup rehberliği hem de grupla psikolojik 

danışma yardımlarından eşit olarak yararlandıklarını ve anne babalarından bağımsız karar 

verme davranışlarında olumlu düzeyde gelişme olduğu ortaya çıkmıştır. 

Hatunoğlu (1994), lise son sınıf öğrencilerinin ana baba tutumları (demokratik, otorite 

ve ilgisiz) ile saldırganlık arasındaki ilişkiyi konu alan çalışmasında elde edilen bulgular ana 

baba tutumları ile saldırganlık arasında anlamlı bir ilişkinin bulunduğunu göstermiştir. Otoriter 

ana baba tutumunda yetişen bireyler, demokratik ve ilgisize göre daha fazla saldırganlık eğilimi 

göstermişlerdir. Cinsiyet ve saldırganlık arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır; ekonomik 

durumun ise bireylerin saldırganlık düzeyini etkilediği sonucuna varılmıştır. 

Bayındır (1999), bireylerin farklı anne baba tutumlarını algılamaları ile mesleki 

olgunluk arasındaki ilişkiyi cinsiyet ve sosyo ekonomik düzey değişkenleri açısından 

incelenmiştir. Kız ve erkek öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri arasında kız öğrenciler 

lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Mesleki olgunluk ile demokratik ana baba tutumu arasında 

(0.01) düzeyinde olumlu, koruyucu-istekçi anne (.05) ve baba  (.001), otoriter anne (.001) ve 

baba (.01) arasında olumsuz ilişki bulunmuştur. Ayrıca alt SED’den gelen erkek öğrencilerin 

annelerini tüm SED gruplarında yer alan diğer kız ve erkek öğrencilere göre daha otoriter 

algıladıkları bulunmuştur. 

Yukarıda anne baba tutumları ile yurt içinde ve yurt dışında yapılan çalışmalar 

özetlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırmalara göre; anne baba tutumlarının, bireylerin 

kişiliklerini, kendini gerçekleştirme düzeylerini, bilişsel gelişimlerini, okul başarılarını ve karar 

verme becerilerini etkiliyor olduğu gözlenmiştir.  

 

Problem Çözme Becerileri, Denetim Odağı  ve Ana Baba Tutumlarını Bir Arada 

Ele Alan Araştırmalar 

Kıran (1993), çalışmasında, cinsiyetleri farklı içsel ve dışsal denetimli lise 

öğrencilerinin aile ilişkileri, sosyal ilişkiler ve coşkusal dengeliliği kapsayan uyum alanları ile 

uyma, gerçeğe uyum, duygusal durum ve liderlik özelliklerini kapsayan uyum yöntemleri puan 

ortalamaları arasındaki farkları incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, denetim odağının 

içsel olmasının uyum alanları ve uyum yöntemlerini olumlu yönde; dışsal olmasının ise uyum 

alanları ve uyum yöntemlerini olumsuz yönde etkilediği bulunmuştur. Bunun yanı sıra denetim 
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odağı içsel olan kız ve erkeklerin uyum alanları ve uyum yöntemleri ile dışsal denetimli kız ve 

erkeklerin uyum alanları ve uyum yöntemleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

Balkuvvar (1998), Fen Lisesi öğrencilerinin diğer lise öğrencilerine göre daha iç 

denetimli olduklarını, yine bu öğrencilerin diğerlerine göre sürekli kaygı düzeylerinin de düşük 

olduğunu gözlemlemiştir.  

Tapçan (2002), ebeveyn tutumları ile ilköğretim 6, 7, ve 8. sınıf öğrencilerinin denetim 

odağı ilişkisini incelemiştir araştırma sonuçlarına göre; ebeveyn tutumları ile çocukların 

cinsiyetleri arasında aşırı annelik boyutu yönünden anlamlı bir fark olduğu bulunmuş, ebeveyn 

tutumları ile çocukların yaşları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Çocukların 

denetim odağı ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Çocukların denetim 

odağı ile yaşları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Çocukların denetim odağı ile 

ebeveyn tutumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.  

Malki (1998), kontrol odağı ile problem çözmede kendini algılamayla ruh sağlığı 

arasındaki ilişkiyi, 327 üniversite öğrencisi üzerinde incelemiştir. Araştırma sonunda kontrol 

odağı - problem çözme konusunda kendini algılama, problem çözme konusunda kendini 

algılama - ruh sağlığı ve kontrol odağı - ruh sağlığı arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 

Öğrencilerde dış kontrol odağı eğilimi arttıkça problem çözmede kendini yetersiz 

algılamalarının da arttığı, problem çözmede yetersiz algılamaları arttıkça ruh sağlığının da 

bozulduğu, dış kontrol odağı eğilimi arttıkça da ruh sağlıklarının bozulduğu görülmüştür.   

Genç (2000), teknik öğretmenlerde denetim odağının problem çözmeye yönelik 

yaratıcılıklarıyla ilişkisini araştırmıştır. Araştırma sonucunda, ölçeklerden alınan toplam 

puanlara göre; araştırmaya katılan öğretmenlerden % 82.6’sının orta düzeyde yaratıcı grupta 

olduğu, % 89’unun içten denetimli olduğu görülmüştür. Ayrıca, öğretmenlerde denetim 

odağının problem çözmeye yönelik yaratıcılıklarıyla ilişkisini destekleyen bir bulgu elde 

edilememiştir.  

 Nadir (2002), araştırmasında ergenlerin sahip oldukları benlik imgesinin problem 

çözme becerilerini ne derecede yorduğunu incelemiştir. Çalışmasını 13-17 yaş arası ergenler 

üzerinde yapmıştır. Araştırma sonucunda, cinsiyet bağlamında ergenlerin genel problem çözme 

becerileri üzerinde cinsiyet farklılıklarına rastlanmamış, benlik imgesi üzerinde aile ilişkileri ve 

ruh sağlığı alt ölçeklerinde cinsiyet farklılıklarına rastlanmıştır. Genel problem çözme 



 62 

becerilerini yordamada baş etme gücü, ruh sağlığı, beden imgesi ve aile ilişkileri, benlik imgesi 

ölçümlerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur.  

Aydın (1999) denetim odakları farklı ergenlerin problem çözme becerileri arasındaki 

ilişkiyi incelemiştir. Ergenlerin problem çözme becerileri ve iç-dış denetim odağı puanlarını 

karşılaştırmış, iç ve dış denetim odağına sahip ergenlerin problem çözme becerileri puanları 

arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Ancak, cinsiyet açısından bakıldığında, kız ve erkeklerin 

denetim odakları puanları arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur.  

Keleş (2000), eğitim yöneticilerinin sorun çözme ve denetim odağı arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir. Elde edilen bulgular, resmi liselerde görev yapan yöneticilerin içten ve dıştan 

denetimli olanların sayılarının birbirlerine yakın olduğunu, özel liselerde görev yapanların ise 

çoğunun içten denetimli olduğunu göstermektedir. Ayrıca özel lise yöneticilerinin resmi lise 

yöneticilerine göre içten denetimli lise yöneticilerinin de dıştan denetimli lise yöneticilerine 

göre sorun çözme konusunda kendilerini daha yeterli olarak değerlendirdikleri görülmüştür.  

Aksoy (1992), çalışmasında lise son sınıf öğrencilerinin özsaygı ve denetim odağı 

gelişimlerini incelemiştir. Araştırma sonuçları kişiliğin boyutları olan özsaygı ve denetim 

odağının olumlu yönlerde birleştiğini göstermektedir.  

Ünüvar (2003), çok yönlü algılanan sosyal desteğin 15 - 18 yaş arası lise öğrencilerinde 

problem çözme becerilerine ve benlik saygısına etkisini incelemiştir. Araştırma sonucunda 

problem çözme envanterinin bütün alt boyutlarının, cinsiyet, anne çalışma durumu, anne eğitim 

durumu, öğrenim görülen alan, okul aileden ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek ve benlik 

saygısı değişkenlerine göre anlamlı fark gösterdiği bulunmuştur. Ergenlerin, aile ve 

arkadaşlarından algıladıkları sosyal destek arttıkça problem çözme becerileri olumlu yönde 

artmaktadır. Ayrıca benlik saygısı seviyesi yüksek ergenlerin daha olumlu problem çözme 

becerisine sahip oldukları görülmüştür.  

Budak (1999), lise öğrencilerinin algıladıkları sosyal destek ile problem çözme 

becerileri arasındaki ilişkiyi incelenmiştir. Araştırma sonucunda, lise öğrencilerinde aileden ve 

arkadaştan algılanan sosyal destek arttıkça problem çözme becerilerinin de arttığı öğretmenden 

algılanan sosyal desteğin artmasının problem çözme becerileri üzerinde herhangi bir etki 

yaratmadığı belirlemiştir. 
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BÖLÜM IV 

YÖNTEM 

 
Araştırmanın Yöntemi 

 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklem, veri toplama araçları, verilerin 

analizi ve yorumlanması ve süre ve olanaklar üzerinde durulmuştur. 

 

Araştırma Modeli 

 Lise son sınıf öğrencilerinin problem çözme becerileri, denetim odakları ve anne 

baba tutumları arasındaki ilişkiyi cinsiyet ve akademik alan değişkenleri açısından 

betimlemeye yönelik olan bu araştırmada, lise son sınıf öğrencilerinin denetim odakları, 

problem çözme becerileri ve algılanan ana-baba tutumu arasındaki ilişkinin cinsiyet ve 

akademik alan değişkenlerine göre değişip değişmediği ilişkisel olarak incelenmiştir. 

Lise son sınıf öğrencilerinin problem çözme becerileri, denetim odakları ve algılanan 

anne baba tutumları arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada Survey 

(tarama) modeli kullanılmıştır. Araştırma ilişkisel ve karşılaştırmalı ilişkisel tarama modeline 

göre düzenlenmiştir. 

Survey modeli, insanlardan oluşan büyük bir örneklemden soru sorularak bilgi elde 

edilmesi yöntemidir. İlişkisel tarama modeli, iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında 

birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelidir. Bu tür 

bir düzenlemede, aralarında ilişki aranacak değişkenler ayrı ayrı sembolleştirilir. Bu 

sembolleştirme (değerler verme, ölçme), ilişkisel bir çözümlemeye olanak verecek şekilde 

yapılmak zorundadır. 

 
 

Evren ve Örneklem 

 Araştırmanın evrenini 2004-2005 eğitim-öğretim yılında Naciye Mumcuoğlu Lisesinin 

Fen, Eşit Ağırlık ve Sözel alanlarında öğrenim gören son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 

 Araştırmanın örneklemi adı geçen lisenin son sınıf şubeleri arasından fen grubu için 3, 

sözel için 3 ve eşit ağırlık için 3 şube grubu tesadüfi olarak seçilmiştir. 136’ı kız 142 erkek 
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olmak  üzere toplam 278 lise son sınıf öğrencisinin oluşturduğu çalışma grubunun cinsiyet ve 

akademik alan değişkenlerine göre sayısal dağılımları Tablo-1’de verilmiştir. 

Tablo-1 
 

Cinsiyet  Akademik 

Alanlar Kız Erkek Toplam 

Fen 
 

42 
 

47 89 

Sözel 49 41 90 
 

Eşit Ağırlık 45 54 99 
 

Toplam 136 142 278 
 

 

Veri Toplama Araçları 

 Araştırmada lise son sınıf öğrencilerinin denetim odaklarına ilişkin bilgi edinmek 

amacıyla problem çözme becerilerine ilişkin Heppner’in (1993) geliştirdiği “Problem Çözme 

Envanteri”,Rotter’ın (1966) geliştirdiği; Dağ’ın (1991) Türkçe’ye uyarladığı “Rotter’ın İç-Dış 

Kontrol Odağı Ölçeği”;; algılanan ana-baba tutumuna ilişkin Kuzgun ve Eldeleklioğlu 

(1996)’nın  geliştirdiği “Algılanan Ana-Baba Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. 

 

Problem Çözme Envanteri 

 Problem Çözme Envanteri bireyin problem çözme becerileri konusunda kendini 

algılayışını yansıtan kendini değerlendirme türü bir ölçektir. Ergen ve yetişkinlere uygulanan 

ölçek 35 maddeden oluşmakta ve 1-6 arası likert tipi puanlanmaktadır. Verilen cevaplara 1 ile 6 

arasında değişen puanlar verilir. Puanlama esnasında 9, 22, ve 29. maddeler puanlama dışı 

tutulur. 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 30 ve 34. maddeler ters olarak puanlanan 

maddelerdir. Puan ranjı 32-192’dir. Ölçekten alınan puanların yüksekliği, bireyin problem 

çözme becerileri konusunda kendini yetersiz olarak algıladığını gösterir. P.P. Heppner ve C.H. 

Peterson (1982) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkiye uyarlaması Nail Şahin, Nesrin H. Şahin 

ve Paul Heppner tarafından yapılmıştır. Ölçeğin güvenirlik çalışmaları 244 üniversite öğrencisi 

üzerinde yapılmış ve Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .88 olarak bulunmuştur. İki yarı 
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güvenirliği ile elde edilen güvenirlik katsayısı ise r= .88 olarak bulunmuştur. Yapılan geçerlik 

çalışmalarında ise ölçeğin toplam puanı ile Beck Depresyon Envanteri arasındaki korelasyon 

katsayısı .33 ve STAI-T toplam puanı arasındaki korelasyon katsayısı .45 olarak bulunmuştur 

(Savaşır, Şahin, 1997). 

 Yapılan çalışmalar sonucunda ölçeğin, “Problem çözme yeteneğine güven” (5, 10, 12, 

19, 23, 27, 33, 34, ve 35. Maddeler  0.85 ), “Yaklaşma-kaçınma” (1, 2, 4, 6, 7, 8, 13, 15, 17, 18, 

20, 21, 28, 30, ve 31.maddeler  0.85 ) ve “Kişisel kontrol” (3, 14, 25, 26, ve 32. Maddeler  

0.72) olmak üzere üç faktörden oluşmaktadır. Bu üç faktör arası korelasyon katsayılarının ranjı 

ise 0.38 ile 0.49 arası değişmektedir. 

 Yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin; 

Aceleci Yaklaşım (13, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 30 ve 32) 

Düşünen Yaklaşım (18, 20, 31, 33 ve 35) 

Kaçıngan Yaklaşım ( 1, 2, 3 ve 4) 

Değerlendirici Yaklaşım (6, 7 ve 8) 

Kendine Güvenli Yaklaşım (5, 23, 24, 27 ve 34) 

Planlı Yaklaşım (10, 12, 16 ve 19) olarak 6 faktör bulunmuştur. 

 

Aceleci Yaklaşım : Aceleci Yaklaşım, bireyin bir problemle karşılaştığı zaman onu 

çözebilmek için, durup düşünmeden, aklına gelen ilk fikir doğrultusunda hareket edip 

etmediğini, problem konusundaki değişik etmenleri dikkate alıp almamayı ve problemle başa 

çıkma konusunda değişik yollardan çoğunu dikkate alıp çoğunu dikkate almadığını içerir.  

Düşünen Yaklaşım: Düşünen yaklaşım, problem çözümüne karar vermeye çalışırken 

seçeneklerin sonuçlarını tartmayı, ölçmeyi, ve karşılaştırmayı içermektedir. Düşünen yaklaşım, 

bireyin bir problemle karşılaştığında durumu anlamaya çalışıp çalışmadığını, gözden geçirip 

geçirmediğini ve konuyla ilgili her türlü bilgiyi dikkate alıp almadığını ölçer. 

Kaçıngan Yaklaşım: Kaçıngan yaklaşım; bireyin ayrıntılı olarak problemin çözümü 

hakkındaki bilgi toplamayı düşünüp düşünmediğini, bir problemle karşılaştığında eğer 

uyguladığı çözüm başarısız olursa, o problemle başa çıkma konusunda şüpheye düşüp 

düşmediğini, problemi çözdükten sonra ise problemi çözme konusunda neyin işe yarayıp, neyin 

yaramadığını düşünüp düşünmediğini ölçer. 

Değerlendirici Yaklaşım: Bu yaklaşım bireyin bir problem çözümünde belli bir 
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yöntem denedikten sonra ortaya çıkan sonuç ile kendi düşündüğü sonucu karşılaştırıp 

karşılaştırmadığını, problem karşısında onu çözebilmek için başvuracağı yolların hepsini 

düşünmeye çalışıp çalışmadığını ve neler hissettiğini anlamak için duygularını inceleyip 

incelemediğini ölçer. 

Kendine Güvenli Yaklaşım: Bu yaklaşım, kişinin problem çözme konusunda kendine 

güvenini açıklar. Birey, problem çözme ve problem çözmek için çaba gösterme konusunda 

kendini yeterli görüp görmediğini ölçer. 

Planlı Yaklaşım: Bireyin bir problemi çözmek konusunda, sadece o problem üzerinde 

durup durmadığını ve planlı bir şekilde eldeki verileri değerlendirerek çözüme ulaşıp 

ulaşmadığını ölçer. Bu aynı zamanda problemi çözmeye zor da olsa yetenekli olduğunu 

düşünüp düşünmediğini de ölçer. 

 

Rotter İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği 

 Toplam 15-20 dakikada uygulanabilen ölçek, 29 maddeden oluşmakta ve her madde 

zorlanık cevaplama türünde ikişer seçeneği kapsamaktadır. Örneğin (2.a), insanların 

yaşamındaki mutsuzlukların çoğu, biraz da şanssızlıklarına bağlıdır. (2.b), insanların 

şanssızlıkları yaptıkları hataların sonucudur. Ölçekte 23 madde değerlendirmeye alınırken altı 

madde ölçeğin amacını gizlemek için dolgu maddesi olarak gizlendiğinden hesaplanmaya 

alınmaz. 23 maddenin dışsallık yönündeki seçenekleri 2a, 3b, 4b, 5b, 6a, 7a, 9a, 10b, 11b, 

12b,13b, 15b,16a,17a, 18a,20a,21a,22b,23a,25a,26b,28b,29a, seçenekleri olup bu yönde 

cevaplar birer puan alırken, içsellik yönündeki diğer seçeneklere puan verilmez. Böylece ölçek 

puanları 0 ile 23 arasında değişen bir sıralama izler. Uygulama sonucunda elde edilen puanların 

yüksek olması dış denetim odağı inancına, puanların düşük olması ise iç denetim odağı 

inancına sahip olduğunu göstermektedir. Ölçek hem bireysel olarak, hem de gruplar halinde 

uygulanabilir. Eğer uygulama bir gruba uygulanmış ise önce grubun tüm ortalaması ve standart 

sapması alınır, sonra tek tek bireylerin puanları bu ortalamaya göre karşılaştırılır. Eğer bireyin 

puanı grup ortalamasından büyükse dış denetim, küçükse içten denetimli olarak adlandırılır. 

Ölçek, birden çok gruba uygulanmışsa ve gruplar birbiriyle karşılaştırılacaksa öncelikle tüm 

grupların uygulaması ve standart sapması alınır. Tek tek grupların ortalama ve standart 

sapmaları tüm grubun ortalama ve standart sapmasıyla karşılaştırılır. Grubun puan ortalaması 

genel puan ortalamasından büyükse, grup dış denetim odağı inancına, küçükse iç denetim odağı 

inancına sahiptir denir. 
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Rotter Denetim Odağı Ölçeği (RİDKOÖ) Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması 

 

 Rotter tarafından geliştirilen ve geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılan ölçek 

Türkiye’de geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmadan bir çok araştırmacı tarafından 

kullanılmıştır. RİDKOÖ’nün Türkçe’ye çevrilmesi ve bununla ilgili olarak geçerlilik ve 

güvenirlik çalışmaları Dağ(1991) tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışma H.Ü’ne bağlı çeşitli 

fakültelerden 190’ı erkek, 342’si kız olmak üzere toplam 532 öğrenci üzerinde yapılmıştır. 

Araştırma biri ön çalışma olmak üzere iki aşamada uygulanmış, ön çalışmada geçerlik ve 

güvenirlik hesaplamalarına esas oluşturan veriler toplandıktan sonra esas araştırmada daha 

büyük gruptan elde edilen veriler faktör analizinde kullanılmıştır. Ölçeğin Dağ tarafında 

yapılan çevirisinde ikisi psikometri, biri klinik alanında çalışan üç uzman tarafında 

olgunlaştırılmıştır. Ölçek, Rosenbau’nun Öğrenilmiş Güçlük Ölçeği ve Psikolojik Belirti 

Listesi(Scl-9-R9) ile birlikte uygulanmıştır. Uygulamada Öğrenilmiş Güçlük Ölçeği ile 

RİDKOÖ ölçeği arasında -.29luk bir korelasyon gözlenirken, Belirti Tarama Listesini GSI 

puanı ile .21lik bir korelasyon verdiği gözlenmiştir. Esas araştırmada toplanan verilerin analizi 

SPSS programıyla yapılmıştır. RIDKOÖ bu çalışmadaki test-tekrar test güvenilir katsayısı r= 

.83 tür. Ölçeğin KR-20 tekniği ile hesaplanan güvenirlik katsayısı .68, Cronbach Alfa İç 

Tutarlılık Katsayısı ise .70 olarak bulunmuştur.  

 Sonuç olarak, RIDKOÖ’nün Türkçe formunda orjinali gibi, yeterli güvenirlik 

katsayısına sahip, kabul edilebilir geçerlilik göstergeleri bulunan bir ölçek olduğu söylenebilir. 

 

Ana Baba Tutum Ölçeği 

 Bu araştırmada anne- baba tutumları, “Ana-baba Tutum Ölçeği” ile belirlenmiştir. Bu 

envanter, Kuzgun ve Eldeleklioğlu (1996) tarafında  geliştirilmiştir. Kuzgun ve Eldeleklioğlu, 

anne baba tutumlarını belirleyen iki değişken olarak “sevgi” ve “denetim” i ele almışlar ve bu 

değişkenlere uygun üç tip anne baba tutumu belirlemişlerdir. Bu tutumlar, “demokratik”, 

“otoriter” ve “koruyucu-istekçi” anne baba tutumlarıdır.  

 Bu tutumları betimleyen 40 maddelik ölçeğin geçerlik ve güvenirliği saptanmıştır.  

 Aracın güvenirliği, ölçeğin 54 kişilik bir öğrenci grubuna on beş gün ara ile iki kez 

uygulanması ve elde edilen puanlar arasındaki korelasyon katsayılarının hesaplanması ile 

saptanmıştır. Buna göre, test-tekrar test korelasyon katsayıları; demokratik tutum boyutu için 
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0.92, otoriter tutum boyutu için 0.79 ve koruyucu-istekçi tutum boyutu için 0.75 olarak 

bulunmuştur.  

 Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı Cronbach Alfa formülüyle hesaplanmış ve korelasyon 

katsayıları demokratik alt ölçek için 0.89, koruyucu-istekçi alt ölçek için 0.82 ve otoriter alt 

ölçek için 0.78 olarak bulunmuştur.  

 Ölçekler arası korelasyon katsayıları da beklenen doğrultuda ve düzeyde bulunmuştur. 

Demokratik ile koruyucu-istekçi     -0.13 

Demokratik ile otoriter      -0.64 

Otoriter ile koruyucu-istekçi  0.36 

Anne baba tutum ölçeğinde cevaplar, her madde için (A)’dan (E)’ye kadar beşli   

dereceleme şeklinde sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma ve puanlama aşağıdaki gibidir: 

 (A)  Hiç uygun değil       (1 puan) 

 (B)   Pek uygun değil      (2 puan) 

 (C)   Biraz uygun             (3 puan) 

 (D)   Uygun                     (4 puan) 

 (E)    Tamamen uygun    (5 puan) 

 Anne baba tutum ölçeğinin cevaplarının yorumlanması, koruyucu-istekçi ve otoriter 

anne baba tutum alt ölçeklerinde puanlar yükseldikçe bireylerin anne babalarını demokratik, 

koruyucu-istekçi ya da otoriter olarak algılama düzeylerinin de arttığı puanları düştükçe, anne 

babalarının anılan tutumlara sahip olarak algılama düzeylerinin de azaldığı şeklinde doğru 

orantılı olarak yapılmaktadır. 

 Anne baba tutum ölçeğinin demokratik ve koruyucu-istekçi tutum alt ölçeklerinden 

alınabilecek en yüksek puan 75, en düşük puan ise 15’dir (15’er madde ve 5’li dereceleme). 

Otoriter tutum alt ölçeğinden alınabilecek en yüksek puan 50, en düşük puan ise 10’dur (10 

madde ve 5’li dereceleme).  

 Demokratik tutumu ölçen maddeler; 1,2,6,7,13,14,15,20,21,22,29,30,36,37,39’dur. 

 Koruyucu-istekçi tutumu ölçen maddeler; 4,9,10,11,17,18,19,24,25,26,27,28,32,33,34’ 

tür. 

 Otoriter tutumu ölçen maddeler; 3,5,8,12,16,23,31,35,38,40’tır. 
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Verilerin Analizi ve Yorumlanması 
 

Araştırmada elde edilen verilerin analizi SPSS 13 programıyla gerçekleştirilmiştir. 

Bağımsız ve bağımlı değişkenlere ilişkin olarak karşılaştırılacak iki grubun olması halinde t-

testi ve karşılaştırılacak ikiden fazla grubun olması halinde tek yönlü varyans analizi 

kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için Pearson Momentler Çarpımı  

Korelasyon Katsayısı ve bir değişkenin başka bir değişken üzerindeki etkisinin araştırıldığı 

durumda da regresyon kullanılmıştır. 

 Sonuçlar α=0.05 düzeyinde test edilmiştir.  

 
Süre ve Olanaklar 

 
Araştırma Kasım 2005’te başlamış Şubat 2006’da sona ermiştir. Öncelikle araştırmada 

kullanılan ölçek ve envanterler birbirine iliştirilerek hazırlanmıştır. Uygulamalar araştırmacı 

tarafından gerçekleştirilmiş ve uygulama öncesinde araştırmanın amacı, ölçek ve envanterlerin 

nasıl cevaplanacağı hakkında gerekli açıklamalarda bulunulmuştur.  
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BÖLÜM V 
 

BULGULAR 
 

Bu bölümde uygulamalar sonucunda elde edilen veriler üzerinde uygulanan analiz 

sonuçları  tablolar halinde verilmiş ve bulgular araştırmanın alt problemlerindeki sıraya uygun 

olarak  açıklanmıştır. 

 
1. Cinsiyetin Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerine, Denetim Odaklarına ve 

Algılanan Ana-Baba Tutumlarına Etkisine İlişkin Bulgular 

Araştırmada cinsiyete göre öğrencilerin  problem çözme becerilerinin, denetim 

odaklarının ve algılanan ana-baba tutumlarının anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığı alt 

problem olarak ele alınmıştır. Cinsiyete göre öğrencilerin problem çözme becerilerinin, 

denetim odaklarının ve algılanan ana-baba tutumlarının anlamlı düzeyde farklılaşıp 

farklılaşmadığını tespit etmek için T-testi uygulanmış ve uygulanan T-testi (Bağımsız 

Gruplarda T-Testi) sonuçları Tablo-2’de verilmiştir. 

Tablo-2 

Cinsiyete Göre Problem Çözme Becerileri, Algılanan Ana-Baba Tutumları ve Denetim 
Odakları İstatistikleri 

 

Problem Çözme 
 

Cinsiyet N Ortalama 
Standart 
Sapma 

t p 

Kız 136 30,14 6,233 
Aceleci Yaklaşım 

Erkek 142 28,29 5,902 

2,543 ,012 

Kız 136 11,53 4,315 
Düşünen Yaklaşım 

Erkek 142 9,15 3,799 

4,875 ,000 

Kız 136 11,21 3,817 
Kaçıngan Yaklaşım 

Erkek 142 10,03 3,682 

2,635 ,009 

Kız 136 8,71 2,875 Değerlendirici Yaklaşım 
 

Erkek 142 7,44 3,058 

3,561 ,000 

Kız 136 13,96 5,180 Kendine güvenen 
Yaklaşım 
 Erkek 142 13,21 4,547 

1,288 ,199 

Kız 136 10,43 4,080 
Planlı Yaklaşım 

Erkek 142 10,17 3,648 

,571 ,569 
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Kız 136 44,65 6,583 
Demokratik 

Erkek 142 43,51 6,985 

1,399 ,163 

Kız 136 21,69 4,359 Otoriter 
 

Erkek 142 21,05 4,347 

1,229 ,220 

Kız 136 53,22 8,133 
Koruyucu-İstekçi 

Erkek 142 54,27 8,162 

-1,071 ,285 

Kız 136 10,60 2,752 
Denetim Odağı 

Erkek 142 11,27 3,048 

-1,927 ,055 

 

Tablo-2’de; cinsiyete göre öğrencilerin  denetim odaklarının ve problem çözme 

becerilerinin çok az da olsa anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir (p>0,05). Kızların 

(10,60) erkeklere göre (11,27) iç denetim odağına sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Tablo-2’de; cinsiyete göre öğrencilerin problem çözme becerilerinin aceleci yaklaşım, 

düşünen yaklaşım,kaçıngan yaklaşım ve değerlendirici yaklaşım boyutlarında .05 anlamlılık 

düzeyinde farklılık gösterdiği görülmektedir. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre  problem çözme 

becerilerinin kendine güvenli yaklaşım ve planlı yaklaşım boyutlarında ve algılanan ana baba 

tutumlarının tüm boyutlarında ise .05 anlamlılık düzeyinde farklılık göstermediği 

görülmektedir.  

Tablo-2’ye bakıldığında problem çözme becerilerinin aceleci yaklaşım alt boyutunda, 

kızların (30,14) erkeklere (28,29) oranla problemi çözerken problemi çözerken problem 

konusundaki değişik etmenleri dikkate aldıklarını ve problem çözme konusunda da değişik 

yolların çoğunu önemsedikleri gözlenmiştir. Düşünen Yaklaşım alt boyutunda ise erkeklerin 

(9,15) kızlara (11,53) göre problemin çözümüne karar verirken seçeneklerin sonuçlarını 

tartmayı, ölçmeyi ve karşılaştırmayı tercih ettikleri görülmektedir. Kaçıngan Yaklaşım alt 

boyutunda kızların (11,21) erkeklere göre (10,03) problemin çözümü hakkında bilgi toplamayı, 

bu konuda neyin işe yarayıp neyin yaramadığını düşündüklerini göstermektedir. Değerlendirici 

Yaklaşım alt boyutunda ise erkeklerin (7,44) kızlara göre (8,71) göre problem karşısında onu 

çözebilmek için başvurulacak yolların hepsini düşünmeye çalıştıkları gözlenmiştir. 

Bu durumda cinsiyete göre öğrencilerin problem çözme becerileri, algılanan ana-baba 

tutumları ve denetim odakları anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır şeklinde ifade edilen 
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denencenin sadece problem çözme becerilerinin aceleci yaklaşım, düşünen yaklaşım,kaçıngan 

yaklaşım ve değerlendirici yaklaşım boyutları desteklenmektedir.  

 

2. Öğrencilerin Devam Ettikleri Akademik Alanın Göre Problem Çözme 

Becerilerine, Denetim Odaklarına ve Algılanan Ana-Baba Tutumlarına Etkisine İlişkin 

Bulgular  

Araştırmada öğrencilerin devam ettikleri akademik alanlara göre problem çözme 

becerilerinin, denetim odaklarının ve algılanan ana-baba tutumlarının anlamlı düzeyde 

farklılaşıp farklılaşmadığı alt problem olarak ele alınmıştır. Öğrencilerin devam ettikleri 

akademik alanlara göre problem çözme becerilerinin, denetim odaklarının ve algılanan ana-

baba tutumlarının anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek için uygulanan 

Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları Tablo-4’te gösterilmiştir. 

 
 

Tablo-3 
Akademik Alana Göre Problem Çözme Becerilerinin, Algılanan Ana-Baba Tutumlarının 

ve Denetim Odaklarının Ortalama ve Standart Sapma Puanları 
 

 
 

 N Ortalama ss Minimum Maximum 

Fen 89 28,48 5,868 16 42 

Söz 90 29,00 6,150 16 45 

EA 99 30,01 6,295 16 54 
Aceleci 

Toplam 278 29,19 6,125 16 54 

Fen 89 10,33 3,762 4 20 

Söz 90 10,89 4,756 4 22 

EA 99 9,79 4,071 4 20 
Düşünen 

Toplam 278 10,32 4,223 4 22 

Fen 89 10,43 3,487 4 21 

Söz 90 11,02 3,748 4 19 

EA 99 10,39 4,083 4 24 
Kaçıngan 

Toplam 278 10,61 3,789 4 24 

Fen 89 8,15 3,281 3 17 

Söz 90 8,38 2,939 3 16 

EA 99 7,69 2,870 3 15 
Değerlndric 

Toplam 278 8,06 3,032 3 17 
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Fen 89 13,60 5,209 5 28 

Söz 90 13,84 4,654 5 25 

EA 99 13,32 4,791 5 26 
K.Güvenli 

Toplam 278 13,58 4,873 5 28 

Fen 89 10,48 3,769 4 24 

Söz 90 10,54 4,136 4 21 

EA 99 9,91 3,687 4 20 
Planlı 

Toplam 278 10,30 3,861 4 24 

Fen 89 44,07 6,604 28 59 

Söz 90 44,11 7,389 30 64 

EA 99 44,04 6,487 30 65 
Demokratik 

Toplam 278 44,07 6,803 28 65 

Fen 89 20,78 3,771 12 32 

Söz 90 22,23 4,885 12 33 

EA 99 21,10 4,258 13 30 
Otoriter 

Toplam 278 21,36 4,357 12 33 

Fen 89 54,79 8,451 38 78 

Söz 90 52,22 7,798 37 74 

EA 99 54,22 8,065 33 74 
Koruyucu 

Toplam 278 53,76 8,150 33 78 

Fen 89 10,91 3,157 3 17 

Söz 90 10,87 2,777 5 17 

EA 99 11,03 2,855 5 17 

Denetim 
Odağı 

Toplam 278 10,94 2,921 3 17 

 
 Tablo-3’e bakıldığında problem çözme becerilerinin alt boyutlarından aceleci yaklaşıma 

göre Fen bölümünde okuyan öğrencilerin ortalamalarının 28,48, Sözel bölümde okuyan 

öğrencilerin ortalamalarının 29,00 ve Eşit Ağırlık bölümünde okuyan öğrencilerin 

ortalamalarının 30,01 olduğu görülmektedir. 

 Problem çözme becerilerinin alt boyutlarından düşünen yaklaşıma göre Fen bölümünde 

okuyan öğrencilerin ortalamalarının 10,33 , Sözel bölümde okuyan öğrencilerin ortalamalarının 

10,89 ve Eşit Ağırlık bölümünde okuyan öğrencilerin ortalamalarının 9,79 olduğu 

görülmektedir. 

 Problem çözme becerilerinin alt boyutlarından kaçıngan yaklaşıma göre Fen bölümünde 

okuyan öğrencilerin ortalamalarının 10,43, Sözel bölümde okuyan öğrencilerin ortalamalarının 

11,02 ve Eşit Ağırlık bölümünde okuyan öğrencilerin ortalamalarının 10,39 olduğu 
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görülmektedir. 

 Problem çözme becerilerinin alt boyutlarından değerlendirici yaklaşıma göre Fen 

bölümünde okuyan öğrencilerin ortalamalarının 8,15, Sözel bölümde okuyan öğrencilerin 

ortalamalarının 8,38 ve Eşit Ağırlık bölümünde okuyan öğrencilerin ortalamalarının 7,69 

olduğu görülmektedir. 

 Problem çözme becerilerinin alt boyutlarından kendine güvenli yaklaşıma göre Fen 

bölümünde okuyan öğrencilerin ortalamalarının 13,60, Sözel bölümde okuyan öğrencilerin 

ortalamalarının 13,84 ve Eşit Ağırlık bölümünde okuyan öğrencilerin ortalamalarının 13,32 

olduğu görülmektedir. 

 Problem çözme becerilerinin alt boyutlarından planlı yaklaşıma göre Fen bölümünde 

okuyan öğrencilerin ortalamalarının 10,48, Sözel bölümde okuyan öğrencilerin ortalamalarının 

10,54 ve Eşit Ağırlık bölümünde okuyan öğrencilerin ortalamalarının 9,91 olduğu 

görülmektedir. 

 Algılanan ana-baba tutumlarının demokratik alt boyutuna göre Fen bölümünde okuyan 

öğrencilerin ortalamalarının 44,07, Sözel bölümde okuyan öğrencilerin ortalamalarının 44,11 

ve Eşit Ağırlık bölümünde okuyan öğrencilerin ortalamalarının 44,07 olduğu görülmektedir. 

 Algılanan ana-baba tutumlarının otoriter alt boyutuna göre Fen bölümünde okuyan 

öğrencilerin ortalamalarının 20,78, Sözel bölümde okuyan öğrencilerin ortalamalarının 22,23 

ve Eşit Ağırlık bölümünde okuyan öğrencilerin ortalamalarının 21,10 olduğu görülmektedir. 

 Algılanan ana-baba tutumlarının koruyucu-istekçi alt boyutuna göre Fen bölümünde 

okuyan öğrencilerin ortalamalarının 54,79, Sözel bölümde okuyan öğrencilerin ortalamalarının 

52,22 ve Eşit Ağırlık bölümünde okuyan öğrencilerin ortalamalarının 54,22 olduğu 

görülmektedir. 

 Denetim odağına göre Fen bölümünde okuyan öğrencilerin ortalamalarının 10,91, Sözel 

bölümde okuyan öğrencilerin ortalamalarının 10,87 ve Eşit Ağırlık bölümünde okuyan 

öğrencilerin ortalamalarının 11,03 olduğu görülmektedir. 

 Problem çözme becerileri, algılanan ana-baba tutumları ve denetim odağı açısından Fen, 

Sözel ve Eşit Ağırlık grupları arasında görülen ortalama farklılığının anlamlı düzeyde olup 

olmadığını tespit etmek için uygulanan varyans analizi sonuçları Tablo-4’te verilmiştir. 

 

  
 



 75 

  Tablo-4 
Alana Göre Problem Çözme Becerileri, Algılanan Ana-Baba Tutumları ve Denetim 

Odakları İstatistikleri 
Problem Çözme  KT Sd KO F P 

Gruplar Arası 114,296 2 57,148 1,529 

Grup İçi 10279,215 275 37,379  Aceleci Yaklaşım 

Toplam 10393,511 277   

,219 
 
 

Gruplar Arası 57,159 2 28,579 1,610 

Grup İçi 4882,985 275 17,756  Düşünen Yaklaşım  

Toplam 4940,14< 277   

,202 
 
 

Gruplar Arası 22,895 2 11,448 ,796 

Grup İçi 3953,367 275 14,376  Kaçınan Yaklaşım  

Toplam 3976,263 277   

,452 
 
 

Gruplar Arası 23,568 2 11,784 1,284 

Grup İçi 2523,028 275 9,175  
Değerlendirici  
Yaklaşım 

Toplam 2546,596 277   

,278 
 
 

Gruplar Arası 12,842 2 6,421 ,269 

Grup İçi 6564,917 275 23,872  
Kendine Güvenen  
Yaklaşım 

Toplam 6577,759 277   

,764 
 
 

Gruplar Arası 23,505 2 11,753 ,787 

Grup İçi 4104,877 275 14,927  Planlı Yaklaşım 

Toplam 4128,382 277   

,456 

Gruplar Arası ,238 2 ,119 ,003 

Grup İçi 12820,32 275 46,619  Demokratik 

Toplam 12820,56 277   

,997 

Gruplar Arası 105,71 2 52,85 2,82 

Grup İçi 5152,59 275 18,73  Otoriter 

Toplam 5258,30 277   

0,61 
 

Gruplar Arası 327,75 2 163,87 2,494 

Grup İçi 18071,61 275 65,71  Koruyucu-İstekçi 

Toplam 18399,36 277   

,084 

Gruplar Arası 1,370 2 ,685 ,080 

Grup İçi 2362,590 275 8,591  Denetim Odağı 

Toplam 2363,960 277   

,923 
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Tablo-4’e göre; öğrencilerin devam ettikleri akademik alanlara göre denetim 

odaklarının  anlamlı düzeyde farklılık göstermediği görülmektedir (p>0,05).  

Tablo-4’e göre; öğrencilerin devam ettikleri akademik alanlara göre problem çözme 

becerilerinin anlamlı düzeyde farklılık göstermediği görülmektedir (p>0,05).  

Tablo-4’e göre; öğrencilerin devam ettikleri akademik alanlara göre algılanan ana 

baba tutumlarının anlamdı düzeyde farklılık göstermediği görülmektedir (p>0,05). 

Bu durumda öğrencilerin devam ettikleri akademik alanlara göre denetim odakları, 

problem çözme becerileri ve algılanan ana baba tutumları anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır 

şeklinde ifade edilen denence desteklenmektedir. 

 
 

3. Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Denetim Odaklarına Göre 

Farklılaşmasına İlişkin Bulgular 

Araştırmada öğrencilerin problem çözme becerilerinin denetim odaklarına göre anlamlı 

düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığı alt problem olarak ele alınmıştır. Uygulanan T-Testi 

(Bağımsız Gruplarda T-Testi) sonuçları Tablo-5’te verilmiştir.  

 

Tablo-5 

Öğrencilerin Denetim Odaklarına Göre Problem Çözme Becerileri 
 

 
Problem çözme 

Denetim Odağı 

 
Gözlem  
Sayısı 

(N) 

Ortalama 
Standart  
Sapma 

t p 

İçten Denetimli 124 29,03 5,955 
Aceleci Yaklaşım 

Dıştan Denetimli 154 29,32 6,276 

-,395 ,693 

İçten Denetimli 124 10,53 4,449 
Düşünen Yaklaşım 

Dıştan Denetimli 154 10,14 4,038 
,764 ,446 

İçten Denetimli 124 10,25 3,581 
Kaçınan Yaklaşım 

Dıştan Denetimli 154 10,90 3,936 
-1,416 ,158 

İçten Denetimli 124 8,22 3,083 Değerlendirici  
Yaklaşım 

Dıştan Denetimli 154 7,93 2,994 
,789 ,431 
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İçten Denetimli 124 13,56 5,131 Kendine Güvenen  
Yaklaşım 

Dıştan Denetimli 154 13,59 4,672 
-,045 ,964 

İçten Denetimli 124 9,85 3,818 
Planlı Yaklaşım 

Dıştan Denetimli 154 10,66 3,870 
-1,726 ,085 

 

 

Tablo-5’e göre; Aceleci Yaklaşım boyutunda t değeri -,395 ; Düşünen Yaklaşımda  

,764;  Kaçıngan Yaklaşımda -1,416  ; Değerlendirici Yaklaşımda ,789; Kendine Güvenen 

Yaklaşımda -,045; Planlı Yaklaşımda -1,726 olarak elde edilmiştir. Problem Çözme 

Becerisinde,  denetim odağına göre yapılan karşılaştırmada hiçbir boyutunda anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (p>0,5).  

Bu durumda öğrencilerin problem çözme becerileri denetim odaklarına göre anlamlı 

düzeyde farklılaşmamaktadır şeklinde ifade edilen denence desteklenmiştir. 

 

4.Algılanan Ana-Baba Tutumları ve Denetim Odağı İlişkisinin İncelenmesine Dair 

Bulgular 

          Araştırmada algılanan ana baba tutumlarının denetim odağını etkileyip etkilemediği alt 

problem olarak ele alınmıştır. Yapılan analizlerde öncelikle algılanan ana baba tutumlarının 

denetim odağıyla ilişkisine, daha sonra da algılanan ana baba tutumlarının denetim odağını 

etkileyip etkilemediğine bakılmıştır. Uygulanan korelasyon sonuçları Tablo-6’da verilmiştir. 

      Tablo-6 

Algılanan Ana Baba Tutumları Ve Denetim Odağı  

 
 

 demokratik otoriter koruyucu dntmodg 

Pearson Korelasyon  
 Katsayısı 

,028 ,076 -,056 1 

p ,642 ,206 ,355  
Denetim 
Odağı 

N 278 278 278 278 

                                                                 

 Tablo-6’da ana-baba tutumlarının hiçbir boyutunun denetim odağıyla ilişkisi olmadığı 

istatistiksel olarak 0.05 düzeyinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı gözlenmiştir. 
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 Bu durumda algılanan ana-baba tutumları denetim odağı puanlarını etkilememektedir 

şeklinde ifade edilen denence desteklenmektedir. 

 

5. Algılanan Ana-Baba Tutumlarının Problem Çözme Becerilerini Etkisine 

İlişkin Bulgular 

Araştırmada algılanan ana baba tutumlarının  problem çözme becerilerini etkileyip 

etkilemediği alt problem olarak ele alınmıştır. Uygulanan regresyon analizinden önce, algılanan 

ana baba tutumları ve problem çözme becerilerinin tüm alt boyutlarının birbirleriyle ilişkisi 

Tablo-7’de verilmiştir. 

Tablo-7 

Algılanan Ana Baba Tutumları ve Problem Çözme Becerileri İlişkisinin İncelenmesi 

 
Problem 
Çözme 

 demokratik otoriter koruyucu 

Pearson Korelasyon  
Katsayısı 

,141(*) ,160(**) -,001 

p ,019 ,007 ,982 
Aceleci 
Yaklaşım 

N 278 278 278 

Pearson Korelasyon  
Katsayısı 

-,077 ,026 -,178(**) 

p ,199 ,667 ,003 
Düşünen 
Yaklaşım 

N 278 278 278 

Pearson Korelasyon  
Katsayısı 

,014 ,110 -,155(**) 

p ,815 ,067 ,009 
Kaçıngan 
Yaklaşım  

N 278 278 278 

Pearson Korelasyon  
Katsayısı 

-,070 ,029 -,132(*) 

p ,242 ,626 ,028 
Değerlndric 
Yaklaşım  

N 278 278 278 

Pearson Korelasyon  
Katsayısı 

-,087 ,120(*) -,197(**) 

p ,149 ,045 ,001 
K.Güvenli 
Yaklaşım  

N 278 278 278 

Planlı 
Yaklaşım  

Pearson Korelasyon  
Katsayısı 

-,079 ,004 -,152(*) 
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p ,190 ,940 ,011 

N 278 278 278 

Pearson Korelasyon  
Katsayısı 

1 ,322(**) ,404(**) 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 
Demokratik 

N 278 278 278 

Pearson Korelasyon  
Katsayısı 

,322(**) 1 ,096 

p ,000  ,111 
Otoriter 

N 278 278 278 

Pearson Korelasyon  
Katsayısı 

,404(**) ,096 1 

p ,000 ,111  
Koruyucu 

N 278 278 278 

 

           Tablo-7’ye göre algılanan anne baba tutumlarından  otoriter anne baba tutumu ile 

problem çözme becerileri alt boyutlarından aceleci yaklaşım (p=,007), koruyucu anne baba 

tutumu ile düşünen yaklaşım (p=,003), koruyucu- istekçi anne baba tutumu ile kaçıngan 

yaklaşım (,009), koruyucu ana baba tutumu ile kendine güvenli yaklaşım (p=,001) arasında 

0,05 anlamlılık düzeyinde  ilişki olduğu görülmektedir. 

Pearson Çarpım momentler Katsayısı sonuçlarına göre algılanan ana-baba tutumlarının 

otoriter boyutu ile problem çözme becerilerinin aceleci yaklaşım boyutu arasında pozitif yönde 

(,160) bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Bu sonuca göre; algılanan ana-baba tutumlarından otoriter 

boyutunun puanının artmasıyla birlikte aceleci yaklaşımın da puanının arttığı; anne babasını 

otoriter olarak algılayan öğrencilerin problemin çözümüne aceleci yaklaşmadıkları 

anlaşılmaktadır.  

Koruyucu-istekçi ana-baba tutumu ile düşünen yaklaşım arasında pozitif yönde (-,178) 

bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Bu sonuca göre; koruyucu-istekçi puanın artmasıyla birlikte 

düşünen yaklaşım boyutu puanının da arttığı ve bu doğrultuda öğrencilerin problemin 

çözümünde düşünmeden uzaklaştıkları anlaşılmaktadır. 

Koruyucu-istekçi ana-baba tutumu ile kaçıngan yaklaşım arasında negatif yönde(-,155) 

bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Bu sonuca göre; koruyucu-istekçi tutumun puanının arttıkça, 

kaçıngan yaklaşım puanında azalma görülmektedir. Bu durumda anne babasının kendisine 
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karşı tutumunu koruyucu-istekçi olarak algılayan öğrencilerin problemin çözümü üzerinde 

düşünmekten kaçındıkları görülmektedir.  

Koruyucu-istekçi ana-baba tutumu ile kendine güvenli yaklaşım arasında pozitif yönde 

(-,197) ilişki olduğu gözlenmiştir. Bu sonuca göre; koruyucu-istekçi puanı arttıkça, kendine 

güvenli yaklaşım puanı da arttığı, anne babalarının kendilerine karşı tutumunu koruyucu istekçi 

olarak algılayan öğrencilerin problemin çözümü konusunda kendilerine güvenlerinin azaldığı 

görülmüştür. 

Bu durumda algılanan ana-baba tutumları problem çözme becerilerini anlamlı düzeyde 

etkilemektedir şeklinde ifade edilen denencenin sadece algılanan anne baba tutumlarından  

otoriter anne baba tutumunun problem çözme becerileri alt boyutlarından aceleci yaklaşımı 

(p=,007), koruyucu anne baba tutumunun düşünen yaklaşımı (p=,003), koruyucu- istekçi anne 

baba tutumunun kaçıngan yaklaşımı (,009), koruyucu ana baba tutumunun kendine güvenli 

yaklaşımı (p=,001) desteklemektedir.  

 

5.1. Algılanan Anne Baba Tutumlarının Aceleci Yaklaşım Üzerindeki Etkisine 

İlişkin Bulgular 

Algılanan ana baba tutumlarının problem çözme becerilerinin aceleci yaklaşım boyutu 

üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz 

sonuçları Tablo-8’de verilmiştir. 

                                                Tablo 8 

Model  

Model R R ² Düzeltilmiş 
R Std. Hata 

1 ,195(a) ,038 ,028 6,041 

a Alt Gruplar: koruyucu, otoriter, demokratik 

 

 (b)  

Model  KO Sd KO F p 

Regresyon 395,882 3 131,961 3,617 ,014(a) 

Artık Değer 
(Residual) 9997,628 274 36,488   1 

Toplam 10393,511 277    

a Alt Gruplar: koruyucu, otoriter, demokratik 

b Bağımlı Değişken:  aceleci 
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Tablo-8’ ana baba tutum ölçeğinin tüm alt boyutlarının problem çözme becerilerinin 

aceleci yaklaşım alt boyutu üzerindeki etkisini göstermektedir. Tablo-8’e bakıldığında (p>0.05) 

düzeyinde anlamlı bir etkiye sahiptir. 

 Bu durumda algılanan ana-baba tutumları problem çözme becerilerinin alt 

boyutlarından aceleci yaklaşımı anlamlı düzeyde etkilemektedir şeklinde ifade edilen denence 

desteklenmektedir. 

 

5.2. Algılanan Ana-Baba Tutumlarının Düşünen Yaklaşım Üzerindeki Etkisine 
İlişkin Bulgular 

Algılanan ana baba tutumlarının problem çözme becerilerinin düşünen yaklaşım boyutu 

üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz 

sonuçları Tablo-9’da verilmiştir. 

Tablo-9 

Model  

Model R R ² 
Düzeltilmiş 

R 
Std. Hata 

1 ,185(a) ,034 ,024 4,173 

a Alt Gruplar: koruyucu, otoriter, demokratik 

 
                                             (b)  

Model  KO Sd KO F p 

Regresyon 168,368 3 56,123 3,223 ,023(a) 

Artık Değer 
(Residual) 

4771,776 274 17,415   1 

Toplam 4940,144 277    

a Alt Gruplar: koruyucu, otoriter, demokratik 

b Bağımlı Değişken:  düşünen 

Tablo-9 ana baba tutum ölçeğinin tüm alt boyutlarının problem çözme becerilerinin 

düşünen yaklaşım alt boyutu üzerindeki etkisini göstermektedir. Tablo-9’a bakıldığında 

(p>0.05) düzeyinde anlamlı bir etkiye sahiptir. 

Bu durumda algılanan ana-baba tutumları problem çözme becerilerinin alt 

boyutlarından düşünen yaklaşımı anlamlı düzeyde etkilemektedir şeklinde ifade edilen denence 

desteklenmektedir. 
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5.3.Algılanan Ana-Baba Tutumlarının Kaçıngan Yaklaşım Üzerindeki Etkisine 

İlişkin Bulgular 

 Algılanan ana baba tutumlarının problem çözme becerilerinin kaçıngan yaklaşım 

boyutu üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. 

Analiz sonuçları Tablo-10’da verilmiştir. 

Tablo-10 

Model  

Model R R ² 
Düzeltilmiş 

R 
Std. Hata 

1 ,205(a) ,042 ,032 3,728 

a Alt Gruplar: koruyucu, otoriter, demokratik 

 
 (b)  

Model  KO Sd KO F p 

Regresyon 167,592 3 55,864 4,019 ,008(a) 

Artık Değer 
(Residual) 

3808,671 274 13,900   1 

Toplam 3976,263 277    

a Alt Gruplar: koruyucu, otoriter, demokratik 

b Bağımlı Değişken:  kaçıngan 

 

Tablo-10 ana baba tutum ölçeğinin tüm alt boyutlarının problem çözme becerilerinin 

kaçıngan yaklaşım alt boyutu üzerindeki etkisini göstermektedir. Tablo-10’a bakıldığında 

(p>0.05) düzeyinde anlamlı bir etkiye sahiptir. 

Bu durumda algılanan ana-baba tutumları problem çözme becerilerinin alt 

boyutlarından kaçıngan yaklaşımı anlamlı düzeyde etkilemektedir şeklinde ifade edilen 

denence desteklenmektedir. 
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5.4. Algılanan Ana-Baba Tutumlarının Değerlendirici Yaklaşım Üzerindeki 

Etkisine İlişkin Bulgular 

Algılanan ana baba tutumlarının problem çözme becerilerinin değerlendirici yaklaşım 

boyutu üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. 

Analiz sonuçları Tablo-11’de verilmiştir. 

Tablo-11 

Model  

Model R R ² 
Düzeltilmiş 

R 
Std. Hata 

1 ,143(a) ,020 ,010 3,017 

a Alt Gruplar: koruyucu, otoriter, demokratik 

 
 (b)  

Model  KO Sd KO F p 

Regresyon 51,875 3 17,292 1,899 ,130(a) 

Artık Değer 
(Residual) 

2494,721 274 9,105   1 

Toplam 2546,596 277    

a Alt Gruplar: koruyucu, otoriter, demokratik 

b Bağımlı Değişken:  değerlendirici 

 

Tablo-11 ana baba tutum ölçeğinin tüm alt boyutlarının problem çözme becerilerinin 

değerlendirici yaklaşım alt boyutu üzerindeki etkisini göstermektedir. Tablo-11’e bakıldığında 

(p>0.05) düzeyinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı gözlenmiştir. 

Bu durumda algılanan ana-baba tutumları problem çözme becerilerinin alt 

boyutlarından değerlendirici yaklaşımı anlamlı düzeyde etkilemektedir şeklinde ifade edilen 

denence desteklenmemektedir. 
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5.5. Algılanan Ana-Baba Tutumlarının Kendine Güvenli Yaklaşım Üzerindeki 
Etkisine İlişkin Bulgular 

 

Algılanan ana baba tutumlarının problem çözme becerilerinin kendine güvenli yaklaşım 

boyutu üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. 

Analiz sonuçları Tablo-12’de verilmiştir. 

 

                                                        Tablo-12 

Model  

Model R R ² 
Düzeltilmiş 

R 
Std. Hata 

1 ,247(a) ,061 ,051 4,747 

a Alt Gruplar: koruyucu, otoriter, demokratik 

 
 (b)  

Model  KO Sd KO F p 

Regresyon 402,906 3 134,302 5,959 ,001(a) 

Artık Değer 
(Residual) 

6174,853 274 22,536   1 

Toplam 6577,759 277    

a Alt Gruplar: koruyucu, otoriter, demokratik 

b Bağımlı Değişken: k.güvenli 

 
 

Tablo-12 ana baba tutum ölçeğinin tüm alt boyutlarının problem çözme becerilerinin 

kendine güvenli yaklaşım alt boyutu üzerindeki etkisini göstermektedir.Tablo-12’ye 

bakıldığında (p>0.05) düzeyinde anlamlı bir etkiye sahiptir. 

Bu durumda algılanan ana-baba tutumları problem çözme becerilerinin alt 

boyutlarından kendine güvenli yaklaşımı anlamlı düzeyde etkilemektedir şeklinde ifade edilen 

denence desteklenmektedir. 
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5.6. Algılanan Ana-Baba Tutumlarının Planlı Yaklaşım Üzerindeki Etkisine İlişkin 
Bulgular 

Algılanan ana baba tutumlarının problem çözme becerilerinin planlı yaklaşım boyutu 

üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz 

sonuçları Tablo-13’de verilmiştir. 

Tablo-13 

Model  

Model R R ² 
Düzeltilmiş 

R 
Std. Hata 

1 ,156(a) ,024 ,014 3,834 

a Alt Gruplar :koruyucu, otoriter, demokratik 

 
 (b)  

Model  KO Sd KO F p 

Regresyon 100,184 3 33,395 2,272 ,081(a) 

Artık Değer 
(Residual) 

4028,199 274 14,701   1 

Toplam 4128,382 277    

a Alt Gruplar :koruyucu, otoriter, demokratik 

b Bağımlı Değişken: planlı 

 

Tablo-13 ana baba tutum ölçeğinin tüm alt boyutlarının problem çözme becerilerinin 

planlı yaklaşım alt boyutu üzerindeki etkisini göstermektedir. Tablo-13’e bakıldığında (p>0.05) 

düzeyinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı gözlenmiştir. 

Bu durumda algılanan ana-baba tutumları problem çözme becerilerinin alt 

boyutlarından planlı yaklaşımı anlamlı düzeyde etkilemektedir şeklinde ifade edilen denence 

desteklenmemektedir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 86 

BÖLÜM VI 

TARTIŞMA VE YORUM 

Bu bölümde araştırmada ele alınan alt problemlere ilişkin olarak elde edilen bulguların 

yorumlarına yer verilmiş ve yorumlar araştırmanın alt problemlerindeki sıraya uygun olarak  

açıklanmıştır.  

 
1. Cinsiyetin Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerine, Denetim Odağına ve 

Algılanan Ana-Baba Tutumlarına Etkisi 

Araştırmada cinsiyete göre öğrencilerin problem çözme becerilerinin, denetim odağının 

ve algılanan ana-baba tutumlarının anlamlı düzeyde farklılaştığı öne sürülmüş ve elde edilen 

bulgulara bakıldığında denencenin sadece problem çözme becerilerinin aceleci yaklaşım, 

düşünen yaklaşım,kaçıngan yaklaşım ve değerlendirici yaklaşım boyutları desteklenmektedir. 

Taylan (1990), 226 üniversite öğrencisinde Problem Çözme Envanterini kullanarak, 

öğrencilerin cinsiyet, sınıf ve öğrenim görülen programa göre, problem çözme becerisi 

algısının farklılık gösterip göstermediğini incelemiştir. Sonuçlar, PÇE toplam puanlarının 

öğrencilerin öğrenim gördükleri programa göre farklı olduğunu; cinsiyet ve sınıf düzeyine göre 

ise farklılık olmadığını göstermiştir. Ayrıca sınıf ve program birlikte alındığında, anlamlı 

farklılıkların olduğu ve sosyal programların birinci sınıfta okuyan öğrencilerin problem çözme 

becerisi algılarının en düşük olduğu görülmüştür. Son sınıflarda ise programa göre PÇE 

puanlarında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.  

Tapçan (2002), ebeveyn tutumları ile ilköğretim 6, 7, ve 8. sınıf öğrencilerinin denetim 

odağı ilişkisini incelemiştir araştırma sonuçlarına göre; çocukların denetim odağı ile 

cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.  

Nadir (2002), araştırmasında ergenlerin sahip oldukları benlik imgesinin problem 

çözme becerilerini ne derecede yorduğunu incelemiştir. Çalışmasını 13-17 yaş arası ergenler 

üzerinde yapmıştır. Araştırma sonucunda, cinsiyet bağlamında ergenlerin genel problem çözme 

becerileri üzerinde cinsiyet farklılıklarına rastlanmamıştır.  

Aksoy ve Mağden (1994), "Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Denetim Odağını Etkileyen 

Bazı Değişkenlerin İncelenmesi" adlı çalışmalarında; denetim odağı ve cinsiyet arasında 

anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür.  
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Aydın (1999) denetim odakları farklı ergenlerin problem çözme becerileri arasındaki 

ilişkiyi incelemiştir, cinsiyet açısından bakıldığında, kız ve erkeklerin denetim odakları 

puanları arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur.  

Ünüvar (2003), çok yönlü algılanan sosyal desteğin 15 - 18 yaş arası lise öğrencilerinde 

problem çözme becerilerine ve benlik saygısına etkisini incelemiştir. Araştırma sonucunda 

problem çözme envanterinin bütün alt boyutlarının, cinsiyet, anne çalışma durumu, anne eğitim 

durumu, öğrenim görülen alan, okul aileden ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek ve benlik 

saygısı değişkenlerine göre anlamlı fark gösterdiği bulunmuştur.  

Kasap (1997), Sosyo - Ekonomik düzeye göre problem çözme başarısı ile problem 

çözme tutumunu inceleyen araştırmasına randam örnekleme yoluyla 399 ilkokul öğrencisi 

katılmıştır. Örneklem grubunu oluşturan denekler alt ve üst olmak üzere, iki sosyal ekonomik 

gruba ayrılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, problem çözme yönünde kendisine karşı olumlu 

tutum geliştirmiş öğrencilerin problem çözmede daha başarılı oldukları, problem çözme tutum 

ve başarısının, alt ve üst sosyo ekonomik gruplarda cinsiyete göre farklılaşmakta olduğu 

gözlenmiştir.  

Kağıtçıbaşı (1973), lise öğrencileri üzerinde yaptığı bir araştırmasında içsel-dışsal 

denetimlilik özelliklerini incelemiştir. Erkek ve kız öğrencileri karşılaştırmış, erkek 

öğrencilerin daha içsel denetimli ve daha yüksek başarı güdüsüne sahip olduklarını ileri 

sürmüştür.  

Korkut (1986), denetim odağı ile başarı düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemiş ve sonuçta 

öğrencilerin yaşlarıyla paralel olarak, cinsiyet açısından erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre 

daha içten denetimli oldukları bu araştırmanın sonuçlarından biridir. 

Dağ (1991), RİDKO (Rotter İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği)'nun geçerlik ve güvenirlik 

çalışmasında kızların erkeklere göre dış denetim odağı inancına sahip oldukları inancına 

varmıştır. 

Ancak (1995), "Üniversite Öğrencilerinde Saldırganlık, Benlik Saygısı Ve Denetim 

Odağı İlişkisi" adlı çalışması, Trakya Üniversitesinin üç fakülte ve bir meslek yüksek okuluna 

bağlı sekiz aynı bölümünde öğrenim görmekte olan 1. ve 4. sınıf öğrencileri üzerinde 
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yürütülmüştür. Araştırma sonucunda, benlik saygısı ve cinsiyet ile denetim odağının yönü 

arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiş ve buna bağlı olarak yüksek benlik saygısına 

sahip bireyler, düşük benlik saygısına sahip bireylere göre; erkek öğrenciler ise kız öğrencilere 

göre daha içten denetimli bulunmuştur.  

Kızlar ve erkekler arasındaki denetim odağı farklılığı, okul başarısı açısından inceleyen 

bir araştırma ise; Nowicki ve Duke (1974) tarafından yapılmıştır. Araştırma; Yetişkinler İçin 

Nowicki-Strickland İç-Dış Denetim Odağı Ölçeği kullanılarak, 26 bayan ve 22 erkek üzerinde 

yürütülmüştür. Çalışmanın sonucunda, denetim odağı ve başarı arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu görülmüş ve bayanlar için başarının dıştan denetimlilik ile erkekler içinse içten 

denetimlilik ile ilgili olduğu ifade edilmiştir. 

Gilmar (1978), denetim odağı ile yaş ve cinsiyet arasındaki ilişkiyi araştırmış ve sonuç 

olarak kızların erkeklere göre daha içten denetimli ve yaş ilerledikçe içten denetimliliğe doğru 

bir artışın olduğu sonucuna varmıştır. 

Tiffany (1983), araştırmasında denetim odağını belirleyerek, elde edilen sonuçlarından 

adolesanların gözlenen davranışlarını belirlemeye çalışmıştır. 11-19 yaş gruplarıyla çalışmıştır. 

Erkeklerin içsel denetimlilik puanları kızlara oranla daha yüksek bulunmuştur. 

Adams (1983), yaptığı araştırmasında 14,15,17 ve 18 yaş adolesanlarında farklı cinsler 

arasındaki ilişki ve yaş farklılıklarının sosyal yeteneklere etkisi gibi çeşitli kavramlar 

arasındaki ilişkinin, yanında adolesanlarla denetim odağı arasındaki ilişki de incelenmiştir. 

Yaşlar arasında belirgin bir fark gözlenmemiştir. Cinsler arasında farklılık gözlenmiştir. Yaşla 

birlikte içsel denetimlilik oranında belirgin bir şekilde artma olmaktadır. 

McNulty ve Borgen (1988) araştırması adolesanların mesleki beklentilerini, cinsiyet 

farkı, sınıf farkları ve bu kriterlerin denetim odağına etkisini araştırmaya yönelik. Araştırma 8-

12 yaş çocukları üzerinde yapılmıştır. Cinsiyet ve sınıfsal farklılıklar arasında anlamlı düzeyde 

ilişki bulunmuştur.  

Cinsiyete göre öğrencilerin denetim odaklarının ve problem çözme becerilerinin 

anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını ele alan araştırma bulgularına bakıldığında 

araştırmaların bir kısmından elde edilen bulguların cinsiyete göre öğrencilerin denetim 

odaklarının ve problem çözme becerilerinin anlamlı düzeyde farklılaştığı şeklinde ifade 
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edilirken, bir kısmının da anlamlı düzeyde farklılaştığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durumda 

cinsiyete göre öğrencilerin problem çözme becerileri, denetim odakları ve algılanan ana-baba 

tutumları  anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır şeklinde ifade edilen denencenin problem 

çözme becerilerinin alt boyutlarından aceleci yaklaşım, düşünen yaklaşım,kaçıngan yaklaşım 

ve değerlendirici yaklaşım boyutlarına ek olarak denetim odağı boyutu da desteklenmektedir. 

Araştırmalardan elde edilen bulgular arasındaki bu farklılığın seçilen örneklem 

gruplarının, kullanılan ölçme araçlarının farklı olmasından ve sosyal beğenirlik faktörünün 

etkisiyle araştırmaya alınan örneklem gruplarının cevapları tamamen samimi şekilde vermemiş 

olabileceğinden kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Ayrıca bu araştırmanın gerçekleştirildiği lise öğrencilerinin düz lisede öğrenim 

görmelerinin, eğitim-öğretime karşı diğer okullarda öğrenim gören öğrencilere göre beklendiği 

kadar duyarlı olmamalarının ve yapılan araştırmayı yeterince ciddiye almamalarının 

araştırmacı tarafından gözlenmiş olması da araştırmadan elde edilen bulguların diğer 

araştırmalardan farklı olmasının nedenleri arasında olabileceği düşünülmektedir. 

 
2. Öğrencilerin Devam Ettikleri Akademik Alanın Problem Çözme Becerilerine, 

Denetim Odaklarına ve Algılanan Ana-Baba Tutumlarına Etkisi  

Araştırmada öğrencilerin devam ettikleri akademik alanlara göre problem çözme 

becerilerinin, denetim odaklarının ve algılanan ana-baba tutumlarının anlamlı düzeyde 

farklılaşmadığı öne sürülmüş ve elde edilen bulgular denenceyi desteklemiştir. 

 Taylan (1990), 226 üniversite öğrencisinde Problem Çözme Envanterini kullanarak, 

öğrencilerin cinsiyet, sınıf ve öğrenim görülen programa göre, problem çözme becerisi 

algısının farklılık gösterip göstermediğini incelemiştir. Sonuçlar, PÇE toplam puanlarının 

öğrencilerin öğrenim gördükleri programa göre farklı olduğunu; cinsiyet ve sınıf düzeyine göre 

ise farklılık olmadığını göstermiştir. Ayrıca sınıf ve program birlikte alındığında, anlamlı 

farklılıkların olduğu ve sosyal programların birinci sınıfta okuyan öğrencilerin problem çözme 

becerisi algılarının en düşük olduğu görülmüştür. Son sınıflarda ise programa göre PÇE 

puanlarında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.  

Ünüvar (2003), çok yönlü algılanan sosyal desteğin 15 - 18 yaş arası lise öğrencilerinde 

problem çözme becerilerine ve benlik saygısına etkisini incelemiştir. Araştırma sonucunda 
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problem çözme envanterinin bütün alt boyutlarının, cinsiyet, anne çalışma durumu, anne eğitim 

durumu, öğrenim görülen alan, okul aileden ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek ve benlik 

saygısı değişkenlerine göre anlamlı fark gösterdiği bulunmuştur.  

Balkuvvar (1998), Fen Lisesi öğrencilerinin diğer lise öğrencilerine göre daha iç 

denetimli olduklarını, yine bu öğrencilerin diğerlerine göre sürekli kaygı düzeylerinin de düşük 

olduğunu gözlemlemiştir.  

Yukarıda verilen araştırma bulgularına bakıldığında üniversitede öğrenim görülen 

program, lise de öğrenim görülen alan ve öğrenim görülen lisenin problem çözme becerileri ve 

denetim odağı üzerinde belirleyici olduğu görülmektedir. Bu durumda öğrencilerin devam 

ettikleri akademik alanlara göre denetim odakları ve problem çözme becerilerini ele alan 

araştırma bulgularına bakıldığında araştırmaların tamamından elde edilen bulguların 

öğrencilerin devam ettikleri akademik alanlara göre denetim odaklarının ve problem çözme 

becerilerinin anlamlı düzeyde farklılaşmadığı şeklinde ifade edilen denenceyi desteklemediği 

görülmektedir. Araştırmalardan elde edilen bulgular arasındaki bu farklılığın seçilen örneklem 

gruplarının, kullanılan ölçme araçlarının farklı olmasından ve sosyal beğenirlik faktörünün 

etkisiyle araştırmaya alınan örneklem gruplarının cevapları tamamen samimi şekilde vermemiş 

olabileceklerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 
3. Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Denetim Odaklarına Göre 

Farklılaşması 

Denenceler bölümünde öğrencilerin problem çözme becerilerinin denetim odaklarına 

göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı öne sürülmüş ve elde edilen bulgular denenceyi 

desteklemiştir. 

Genç (2000)’in teknik öğretmenlerde denetim odağının problem çözmeye yönelik 

yaratıcılıklarıyla ilişkisini incelediği araştırma sonucunda öğretmenlerde denetim odağının 

problem çözmeye yönelik yaratıcılıklarıyla ilişkisini destekleyen bir bulguya rastlamamıştır. 

Aydın (1999), denetim odakları farklı ergenlerin problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi 

incelediği araştırmada da ergenlerin problem çözme becerileri ve iç-dış denetim odağı 

puanlarını karşılaştırmış, iç ve dış denetim odağına sahip ergenlerin problem çözme becerileri 

puanları arasında anlamlı ilişkiye rastlamamıştır.  
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Malki (1998), kontrol odağı ile problem çözmede kendini algılamayla ruh sağlığı 

arasındaki ilişkiyi, 327 üniversite öğrencisi üzerinde incelemiştir. Araştırma sonunda 

öğrencilerde dış kontrol odağı eğilimi arttıkça problem çözmede kendini yetersiz 

algılamalarının da arttığı görülmüştür.   

Problem çözme becerileri ve denetim odağı arasındaki ilişkiyi ele alan araştırma 

bulgularına bakıldığında araştırmaların bir kısmından elde edilen bulguların öğrencilerin 

problem çözme becerilerinin denetim odaklarına göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı şeklinde 

ifade edilen denenceyi desteklerken bir kısmının da desteklemediği görülmektedir. 

Araştırmalardan elde edilen bulgular arasındaki bu farklılığın seçilen örneklem gruplarının, 

kullanılan ölçme araçlarının farklı olmasından ve araştırmalarda problem çözme becerileri ve 

denetim odağı değişkenlerinin yanı sıra farklı değişkenlerin de ele alınmış olmasından 

kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir.  

 

4. Algılanan Ana-Baba Tutumlarının Denetim Odağı Puanlarına Etkisi  

Araştırmada algılanan ana-baba tutumlarının denetim odağı puanlarını etkilemediği öne 

sürülmüş ve elde edilen bulgular denenceyi desteklemiştir. 

Tapçan (2002), ebeveyn tutumları ile ilköğretim 6, 7, ve 8. sınıf öğrencilerinin denetim 

odağı ilişkisini incelemiştir. Araştırma sonuçlarına göre; çocukların denetim odağı ile ebeveyn 

tutumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.  

Yeşilyaprak (1988) tarafından yapılan araştırmanın amacı, bir kişilik değişkeni olarak 

bireyin davranışları üzerinde etkili olan denetim odağının içsel ya da dışsal oluşunu belirleyen 

ön koşulları ortaya koymaktır. Araştırma Ankara il merkezindeki liselerden seçilen 720 öğrenci 

üzerinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, denetim odağı üzerinde anne ve babanın 

çocuk yetiştirme davranışlarını önemli bir etkisinin olduğunu göstermiştir. Saptanan bu etki, 

gencin içsel denetimli olması ile çocukluk döneminde anne ve babanın şefkat göstermesi, 

amaçlarına ulaşmada yardımcı olması ve tutarlı disiplin uygulaması ile olumlu ilişkili; buna 

karşın anne ve babasının gerek fiziksel gerek duygusal cezalandırması, başarı için baskı 

yapması ve annenin koruyuculuk tutumu ile olumsuz ilişkilidir. Babanın koruyuculuk tutumu 

ile gencin denetim odağı arasında ilişki bulunmamıştır. 
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Algılanan ana-baba tutumlarının denetim odağına etkisini ele alan araştırma bulgularına 

bakıldığında araştırmaların bir kısmından elde edilen bulguların algılanan ana-baba 

tutumlarının denetim odağı puanlarını etkilemediği şeklinde ifade edilen denenceyi 

desteklerken bir kısmının da desteklemediği görülmektedir. Araştırmalardan elde edilen 

bulgular arasındaki bu farklılığın seçilen örneklem gruplarının, kullanılan ölçme araçlarının 

farklı olmasından ve araştırmalarda algılanan ana baba tutumları ve denetim odağı 

değişkenlerinin yanı sıra farklı değişkenlerin de ele alınmış olmasından kaynaklanmış 

olabileceği düşünülmektedir.  

 
5. Algılanan Ana-Baba Tutumlarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi 

Araştırmada algılanan ana-baba tutumlarının problem çözme becerilerini anlamlı 

düzeyde etkilediği öne sürülmüş ve elde edilen bulgular denenceyi desteklemiştir. 

Ünüvar (2003), çok yönlü algılanan sosyal desteğin 15 - 18 yaş arası lise öğrencilerinde 

problem çözme becerilerine ve benlik saygısına etkisini incelemiştir. Araştırma sonucunda 

problem çözme envanterinin bütün alt boyutlarının, cinsiyet, anne çalışma durumu, anne eğitim 

durumu, öğrenim görülen alan, okul aileden ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek ve benlik 

saygısı değişkenlerine göre anlamlı fark gösterdiği bulunmuştur. Ergenlerin, aile ve 

arkadaşlarından algıladıkları sosyal destek arttıkça problem çözme becerileri olumlu yönde 

artmaktadır. Budak (1999), lise öğrencilerinin algıladıkları sosyal destek ile problem çözme 

becerileri arasındaki ilişkiyi incelenmiştir. Araştırma sonucunda, lise öğrencilerinde aileden ve 

arkadaştan algılanan sosyal destek arttıkça problem çözme becerilerinin de arttığı öğretmenden 

algılanan sosyal desteğin artmasının problem çözme becerileri üzerinde herhangi bir etki 

yaratmadığı belirlemiştir. 

Algılanan anne baba tutumları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi ele alan 

araştırma bulgularına bakıldığında araştırmaların tamamından elde edilen bulguların algılanan 

ana-baba tutumları ve problem çözme becerileri arasında anlamlı düzeyde bir ilişki olmadığı 

şeklinde ifade edilen denenceyi desteklemediği görülmektedir. 

Algılanan anne baba tutumları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi ele alan 

araştırma bulgulara bakıldığında algılanan anne baba tutumlarından  otoriter anne baba 

tutumunun problem çözme becerileri alt boyutlarından aceleci yaklaşımı pozitif yönde 
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etkilediği görülmüştür. Bu sonuca göre; algılanan ana-baba tutumlarından otoriter boyutunun 

puanının artmasıyla birlikte aceleci yaklaşımın da puanının arttığı; anne babasını otoriter olarak 

algılayan öğrencilerin problemin çözümüne aceleci yaklaşmadıkları anlaşılmaktadır. Aceleci 

yaklaşımda bireyin bir problemle karşılaştığı zaman onu çözebilmek için, durup düşünmeden, 

aklına gelen ilk fikir doğrultusunda hareket edip etmediğini, problem konusundaki değişik 

etmenleri dikkate alıp almamayı ve problemle başa çıkma konusunda değişik yollardan çoğunu 

dikkate alıp çoğunu dikkate almadığını içermektedir. Burada öğrencinin anne babasını otoriter 

olarak algıladıkça problem çözümünde aceleci olmaması, anne babasının kendisine karşı 

tepkisinden kokarak harekete geçmeyi mümkün olduğunca geciktirmesi olarak düşünülebilir.  

            Araştırmada koruyucu-istekçi anne baba tutumu ile düşünen yaklaşım arasında pozitif 

yönde bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Anne babanın çocuğa karşı tutumunda koruyucu-

istekçilik arttıkça, çocuk bir problemin çözümüne yaklaşırken düşünmede yetersizlik 

gösterecektir. Düşünen yaklaşım, problem çözümüne karar vermeye çalışırken seçeneklerin 

sonuçlarını tartmayı, ölçmeyi, ve karşılaştırmayı içermektedir. Bir çok durumda anne ve babası 

tarafından koruyucu-istekçi bir tutumla karşılaşan birey hata problemin çözümünü de anne ve 

babasına bırakmaktadır. 

Araştırmada koruyucu-istekçi anne baba tutumu ile kaçıngan yaklaşım arasında negatif 

yönde bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Anne ve babasının kendine karşı tutumunu koruyucu-

istekçi olarak algılayan birey problemin çözümü konusunda düşünmekten kaçınmaktadır. 

Kaçıngan yaklaşım; bireyin ayrıntılı olarak problemin çözümü hakkındaki bilgi toplamayı 

düşünüp düşünmediğini, bir problemle karşılaştığında eğer uyguladığı çözüm başarısız olursa, 

o problemle başa çıkma konusunda şüpheye düşüp düşmediğini, problemi çözdükten sonra ise 

problemi çözme konusunda neyin işe yarayıp, neyin yaramadığını düşünüp düşünmediğini 

ölçer.  

            Araştırma bulgularında koruyucu ana baba tutumu ile kendine güvenli yaklaşım 

arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğu gözlenmiştir. Anne babasının kendisine karşı 

tutumunu koruyucu olarak algılayan birey karşılaştığı problemi çözmede düşük düzeyde 

kendine güven göstermektedir. 
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5.1. Algılanan Ana-Baba Tutumları Problem Çözme Becerilerinin Aceleci Yaklaşım 

Alt Boyutuna Etkisi 

Araştırmada algılanan ana-baba tutumlarının problem çözme becerilerinin alt boyutlarından 

aceleci yaklaşımı anlamlı düzeyde etkilediği öne sürülmüş ve elde edilen bulgular denenceyi 

desteklemiştir. 

5.2. Algılanan Ana-Baba Tutumları Problem Çözme Becerilerinin Düşünen Yaklaşım 

Alt Boyutuna Etkisi 

Araştırmada algılanan ana-baba tutumlarının problem çözme becerilerinin alt boyutlarından 

düşünen yaklaşımı anlamlı düzeyde etkilediği öne sürülmüş ve elde edilen bulgular denenceyi 

desteklemiştir. 

5.3. Algılanan Ana-Baba Tutumları Problem Çözme Becerilerinin Kaçıngan Yaklaşım 

Alt Boyutuna Etkisi 

Araştırmada algılanan ana-baba tutumlarının problem çözme becerilerinin alt boyutlarından 

kaçıngan yaklaşımı anlamlı düzeyde etkilediği öne sürülmüş ve elde edilen bulgular denenceyi 

desteklemiştir. 

5.4. Algılanan Ana-Baba Tutumları Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirici 

Yaklaşım Alt Boyutuna Etkisi 

Araştırmada algılanan ana-baba tutumlarının problem çözme becerilerinin alt boyutlarından 

değerlendirici yaklaşımı anlamlı düzeyde etkilediği öne sürülmüş ve elde edilen bulgular 

denenceyi desteklememiştir. 

5.5. Algılanan Ana-Baba Tutumları Problem Çözme Becerilerinin Kendine Güvenli 

Yaklaşım Alt Boyutuna Etkisi 

Araştırmada algılanan ana-baba tutumlarının problem çözme becerilerinin alt boyutlarından 

kendine güvenli yaklaşımı anlamlı düzeyde etkilediği öne sürülmüş ve elde edilen bulgular 

denenceyi desteklemiştir. 
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5.6. Algılanan Ana-Baba Tutumları Problem Çözme Becerilerinin Planlı Yaklaşım Alt 

Boyutuna Etkisi 

Araştırmada algılanan ana-baba tutumlarının problem çözme becerilerinin alt boyutlarından 

planlı yaklaşımı anlamlı düzeyde etkilediği öne sürülmüş ve elde edilen bulgular denenceyi 

desteklememiştir. 
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BÖLÜM VII  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

 Bu araştırmada cinsiyet ve akademik alanları farklı lise son sınıf öğrencilerinin problem 

çözme becerileri, denetim odakları ve algılanan ana-baba tutumları arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Aşağıda bu araştırmadan elde edilen bulgulardan yola çıkılarak ulaşılan sonuç ve 

önerilere yer verilmiştir.  

 

SONUÇ 

 Bu araştırmada, 2004-2005 öğretim yılında Konya Meram Naciye Mumcuoğlu 

Lisesinde öğrenim gören lise son sınıf öğrencilerinin problem çözme becerileri, denetim 

odakları ve algılanan ana-baba tutumları arasındaki ilişki, cinsiyet ve akademik alan 

değişkenlerine göre incelenmiştir.  

Araştırma bulgularına bakıldığında cinsiyete göre öğrencilerin  denetim odaklarının ve 

problem çözme becerilerinin çok az da olsa anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir 

(p>0,05). Kızların (10,60) erkeklere göre (11,27) daha fazla iç denetim odağına sahip oldukları 

tespit edilmiştir. 

Cinsiyete göre öğrencilerin problem çözme becerilerinin aceleci yaklaşım, düşünen 

yaklaşım,kaçıngan yaklaşım ve değerlendirici yaklaşım boyutlarında .05 anlamlılık düzeyinde 

farklılık gösterdiği görülmektedir. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre  problem çözme 

becerilerinin kendine güvenli yaklaşım ve planlı yaklaşım boyutlarında ve algılanan ana baba 

tutumlarının tüm boyutlarında ise .05 anlamlılık düzeyinde farklılık göstermediği 

görülmektedir.  

Problem çözme becerilerinin aceleci yaklaşım alt boyutunda, kızların (30,14) erkeklere 

(28,29) oranla problemi çözerken problem konusundaki değişik etmenleri dikkate aldıklarını ve 

problem çözme konusunda da değişik yolların çoğunu önemsedikleri gözlenmiştir. Düşünen 

Yaklaşım alt boyutunda ise erkeklerin (9,15) kızlara (11,53) göre problemin çözümüne karar 

verirken seçeneklerin sonuçlarını tartmayı, ölçmeyi ve karşılaştırmayı tercih ettikleri 

görülmektedir. Kaçıngan Yaklaşım alt boyutunda kızların (11,21) erkeklere göre (10,03) 

problemin çözümü hakkında bilgi toplamayı, bu konuda neyin işe yarayıp neyin yaramadığını 
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düşündüklerini göstermektedir. Değerlendirici Yaklaşım alt boyutunda ise erkeklerin (7,44) 

kızlara göre (8,71) göre problem karşısında onu çözebilmek için başvurulacak yolların hepsini 

düşünmeye çalıştıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğrencilerin devam ettikleri akademik alanlara göre denetim odakları, problem çözme 

becerileri ve algılanan ana baba tutumları anlamlı düzeyde farklılaşmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Öğrencilerin problem çözme becerileri denetim odaklarına göre anlamlı düzeyde 

farklılaşmamakta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Algılanan ana-baba tutumları denetim odağı puanlarını etkilememekte olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Algılanan anne baba tutumlarından  otoriter anne baba tutumu ile problem çözme 

becerileri alt boyutlarından aceleci yaklaşım (p=,007), koruyucu anne baba tutumu ile düşünen 

yaklaşım (p=,003), koruyucu- istekçi anne baba tutumu ile kaçıngan yaklaşım (,009), koruyucu 

ana baba tutumu ile kendine güvenli yaklaşım (p=,001) arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde  

ilişki olduğu görülmektedir. 

Ana baba tutum ölçeğinin tüm alt boyutlarının problem çözme becerilerinin aceleci 

yaklaşım, düşünen yaklaşım, kaçıngan yaklaşım ve kendine güvenli alt boyutları üzerindeki 

etkisinin (p>0.05) düzeyinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu, değerlendirici ve planlı yaklaşım 

alt boyutları üzerinde ise anlamlı düzeyde etkisinin olmadığı gözlenmiştir. 

 

Öneriler 

 Anne babaların eğitim kurumlarından öncelikli beklentileri arasında, en değerli 

varlıkları olan çocuklarının, kendini anlayabilecek, problemlerini çözebilecek, gerçekçi kararlar 

alabilecek, yaşantılarının sonucunu kendinde arayacak ve başarılı olabilecek düzeyde eğitilmesi 

isteğinin olduğu düşünülmektedir. 

 Bunun yanı sıra eğitim kurumlarının amaçlarına bakıldığında da öğrencilerin kendi 

kendilerine yetebilen, sorunlarını kendi başlarına çözebilen ve başarılı bireyler olarak 

yetişmelerinin öncelikli hedeflerden olduğu görülmektedir.  
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 Gelecekte bu konuda çalışmak isteyen araştırmacılara fikir vermek amacıyla aşağıda 

bazı önerilere yer verilmiştir: 

1. Bu araştırma, lise son sınıf örneklemi dışında yaş ya da okul olarak daha küçük 

bireylere de uygulanabilir.  

2. Ergenlik döneminin özelliklerinin, öğretmenlere ve aile bireylerine tanıtılması 

yararlı olur. Anne-baba, çocuk ve öğretmen arasında çıkabilecek sorunların, 

anlaşmazlıkların çözümünde ergenleri tanıtıcı bilgilere ihtiyaç vardır. 

3. Rehberlik servisleri anne-babalara, anne-babaların çocuk üzerindeki etkileyen 

seminerler düzenlemelidirler. 

4. Rehberlik uzmanları her kademedeki eğitim kurumunda çocukların içsel 

denetimliliğini, problem çözme becerilerinde yeterliliklerini artıracak çalışmalar 

planlayabilirler. 

5. Ana-babanın çocuğun gelişim dönemlerini ve bu dönemlerdeki gereksinimlerini iyi 

bilmesi, bu gereksinimlere karşı duyarlı davranması, gencin ergenlik dönemini az 

problemle geçirmesini ve sağlıklı bir şekilde yetişkin statüsüne ulaşmasını 

sağlayabilir. Bu ise ergenlik döneminde ana-babanın ergeni bağımsız olmaya, 

sorumluluklarını benimsemeye, karar vermeye, geleceği için planlar yapmaya 

özendirilmesi ile sağlanabilir. 

6. Araştırma bulgularına dayanarak anne babaların çocukların içten denetimliliğini ve 

problem çözme becerilerindeki yeterliliklerini artırabilmek için şu önerliler 

verilebilir: 

a) Katı bir disiplin anlayışıyla çocuklar cezalandırılmamalıdır. 

b) Ödüle cezadan daha çok yer verilmelidir. 

c) Çocukların kararlarına saygılı olunmalıdır. 

d) Bağımsızlık istekleri ve davranışları desteklenmelidir. 

7. Öğrencilerin denetim odağı ve problem çözme becerilerini  etkileyen etmenler 

incelenebilir. 
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