
Hacettepe Üniversitesi Eğitim I<'akültesl DergIsi
1991/ Savı: 6/ 135-141

İLKOKUL ÖGRENCiLERiNiN KENDiLERiNE iLİŞKİN
BAZI DEGİŞKENLERİN DENETiM ODAKLARı

ÜZERiNE ETKiSi

Fidan KORKUT (*)

GİRİŞ

Davranışların oluşmasında, önceleri insanın sadece cLkiye tepki veren bir varlık
oldugu savunuluyorken, Bandura (1963) insanın hem çevrenin bir ürünühem de bir
çevre üreticisi oldugunu ifade etmiştir. Böylece sosyal ögrenme kuramınıda formüle
eden bu ifade, dogrudanyaşanan veya başkalarınınyaşantılanna bakılarak elde edilen
ögrenme yaşantılannın, bireyin uygun davranış potansiyellerini belirledigi şeklinde
dahaaçık olarak belirtilebilir. Bu davranışsal potansiyeller arasından kişini~ yaptıgı
seçim, belli durumda karşılaşılabilecek her bir seçenegin olası sonuçlarına yani
pekiştireçlere baglıdır. Bu pekiştireçlerle ilgili beklentiler ise geçmiş yaşantılara
baglıdır (Roller, 1966). Bireyin, çevrenin kendi üzerindeki etkisi ve ııgili ve kendisi-
nin çevresini denetlernesi ilc ilgili olarak edindigi algıları da davranışlarını etkiler.
Çeşitli durumlardabireyler kendi davranışlarınınkendilerinin mi yoksa çevrenin mi
denetimi altında oldugunailişkin algılarına baglı olarak davranırlar.Davranışlar hem
bireyin içinde gelen istek, güdü, tutum, niyet gibi güçlerle hem de dıştan gelen fizik-
sel veya sosyal olabilen çevresel güçlerle belirlenir.

İçten veya dıştan gelen güçler davranışlarıhızlandırıpcesaretlendirebilirveya en-
gelleyip ketleyebilir. Rotter ve Lefcourt (1966) tarafından yapılan çalışmalar, bazı
bireylerin, olayların kendileri tarafındandenetlendigine,bazılarının ise, olayların ken-
dilerini denetledigine inanma egilimleri bulundugunu gösteren kanıtlar ortaya
koymuştur. Rotter (1966) bunu, pekiştirecin içten veya dıştaıı-denetimini formüle
ederken, açıkça göstermiştir. Ona göre davranışla pekiştireci arasındaki ilişkinin
birey tarafından nasıl algılandıgına bag lı olarak davranış degişir.,

Yaşıtları arasında popüler olmalarına (Nowicki ve Roundtre, 1971); arkadaşçıl,
sosyal iletişimierinde dengeli olmalarına ve diger insanlar tarafından çekici
algılanmalarına (Holmes ve Jackson, 1975); ilişki kurmada etkili olmalarına
(Lefeourt ve Phares, 1972) bakıldıgında, içten denetime inanmanın daha olumlu,
daha saglıklı oldugu sonucu çıkarılabilir. Denetimin içten olduguna inancın daha is-
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tendik olması buna baglıdır. Ögrenilmiş olması nedeni ile degiştirilebilecegi de açık
olan içten denetimliligin saglanabileeegi koşulların anlaşılması için herşeyden önee
denetim odagının oluşumundaki etkenlerin belirlenmesi gerekir.

DENENCELER

Bu araştırmada üçüneü ve beşinci sınıf ta okuyan ilkokul ögreneilerinin kendileri-
ne ilişkin bazı degişkenlerin, denetim odakları üzerindeki etkilerini araştırmak
amaçlanmıştır.

Yukarıdaki ifadeye dayalı olarak şu deneneeler sınanmıştır.

1. Dıştan denetimlilerle karşılaştınldıklarında, içten denetim li ögreneiler daha
başarılıdır.

2. Yaş ilerledikçe denetim odagı dıştan içe dogru degişmektedir.

3. Erkek ögrenciler kız ögrencilere göre daha içten denetimlidirler.

4. Sınıfyükseldikçe denetim odagı dıştan içe dogru degişmektedir.

EVREN VE ÖRNEKLEM

Araştırmanın evrenini, 1984-85 ögretim yılında Ankara Dikmen ılkokulunda 3.
ve 5. sınıflarda okuyan,sabahçı ve ögleci olan bütünögrencileri kapsamaktadır (710
ögrenci). Ömeklemi ise evreni oluşturanve araştırmanınyürütüldngügünlerde okul-
da bulunanögrenciler oluşturmaktadır(540 ögrenci).

VERtLERtN TOPLANMASI

Çocukların denetim odaklarının içten veya dıştan oluşunu belirlemek için
Nowicki ve Strickland (1973) tarafındangeliştirilmiş Çocuklar için Denetim Odagı
Ölçegi kullanılmıştır. Ölçek evet-hayır tepkilerinden birini vermeyi gerektiren 40
maddeden oluşmaktadır. Dıştan denetime inanma dogruıtusundapuanlanan ölçekten
fazla puan alma dıştan, az puan alma içten denetimlili~ göstermektedir. Bu
araştırmada, ölçegin 19 soruluk ilkokul ögreneilerine uygun olan kısmı uygu-
lanıımıştır.

Verilerin elde edilmesinde ayrıca, ögrencilerin kendilerine ve ailelerine ilişkin
bazı degişkenler konusunda bilgi almak için araştırmacı tarafından geliştirilen bilgi
formu ile, okul idaresinden elde edilen yıgmalı akademik not ortalamaları kul-
lanılmıştır.

BULGULAR
Bu araştırmanınsonundaelde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir. Birinei de-

neneeye ilişkin olarak ögreneilerin başarı düzeyleri üç gruba ayrılmış ve grupların
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VcrytIIS Kaync9 SerbeStIt KCI'eI. KCI'.ı.

Derecesi TopIcmı orkh

Gruplar Arosı 2 241.54 120.78

Grup iSi (Hata) 537 3734.11 6.95

Genel Toplam 539 3975.65 7.38

F (2,537): 17.3, oc< .001

BCIŞOrl Düzeyi Pekiyi"iyi Pekiyi-Orta Iyi-Orta
.

t Değerleri 3.78 5.87 2.08

Önemlilik .001 .001 .05

Düzeyi Önemli Önemli Önemli

Denetim Oda~ı Ölçe~inden elde ettikleri puanlar arasında fark olup olmadı~ını anla-
mak için tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır~ Bu analizin sonuçları Tablo l'de
sunulmuştur.

TciıIo1. Düzeyiıit Denetn 0CIıi Üzerindelıi Etldsm, iiqkm VcryCIIS Ardıi SCnıSIan

F
Değeri

ÖnemIIk

Düzeyi

17.368 .001 Önemli

Tablo l'de de görüldü~ü gibi denetim oda~ının üzerinde başarı düzeylerinin etkisi
vardır. Sonuçlargruplar arasında farkın oldu~unu göstermektedir. Farkın hangi grup-

lar arasındaki farktan kaynaklandı~ını anlamak için yapılan t testi sonuçları Tablo
2'de verilmiştir.

.

TciıIo 2. DüzeyineGör, Öj-enciln Denetim0CIıi PUıI1ICnıII t Değerferi

GörUldü~ü gibi üç grup arasında yapılan ikili karşılaştırmalar, farkın her üç grup
arasındaki farklardankaynaklandı~ do~rultusunda sonuçlanmıştır.

İkinei deneneeye ilişkin olarak yedi yaş grubu oluşturulmuş ve bu gruplar dene-
tim oda~ı ölçe~inden elde edilen puanlar açısından tek yönlü varyans analizi ile
sınanmışbr. Tablo 3'te bu analizin sonuçları sunulmuştur.
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Varyans Kaynağı Serbestlik Koreler Koreler F Önemlilik
Derecesi Toplamı Ortala. Değeri Düzeyi

Gruplar Arası 7 546.87 78.12

Grup Içi (Hala) 532 3428.77 6.46 12.24 .001 Önemli

Genel Toplam 539 3975.65 7.38

F (7,532): 12.24, ""<.001

rmıo 4

Y. Göre Öğrena1eriı Denetim odağı Pumlemmn t Değerferi

Yaş Düzeyi 8-11 8-14 9.13 10-11 10-13 12-24

i Değerleri 5.54 5.96 4.68 4.01 3.87 2.88

Önemlilik .001 .001 .001 .001 .001 .01

Düzeyi Önemli Önemli Önemli Önemli Önemli Önemli

rmıo 3

YaşınDenetinodağı ÜzeriıdekiEtkisineilişkinVaryCIISAnalizi~

Tablo 3'te de görüldügü gibi yaşın denetim odagının üzerinde etkisinin oldugu
sonucuna varılmıştır. Bu etkinin hangi yaş grupları arasındaki farktan kaynak-
landıgını anlamak için yapılan t testi sonuçlarından önem düzeyi en yüksek olanlar
Tablo 4'te verilmiştir.

.

Tablo 4'te verilen karşılaştırmada oldugu gibi kalan diger yedi karşılaştırmada da
çeşitli yaş grupları arasında anlamlı farklar elde edilmiştir. Bu sonuçlar, yaş farkı
arttıkça t degerlerinin arttıgını göstermektedir. Bu bulgu büyük yaştaki çocukların
küçüklere oranla daha içten denetimli olduklarını göstermektedir.

Üçüncü denenceye ilişkin olarak kız ve erkek ögeenciler denetim odagı ölçeginden
elde ettikleri puanların ortalamaları açısından t testi ile karşılaştırılmışlardrr. Tablo
S'te de görüldügü gibi karşılaştırma sonunda kız ve erkekler arasında denetim odagı
açısından anlamlı bir fark yoktur.
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N X S t Deaeri Anlamlılık Düzevi

Kız 268 8.3 2.6 1.84 .05

Erkek 272 7.9 2.8 Önemsiz

N X S t Degeri Anlamlılık Düzeyi

3. sınıf 249 917 2.46 9.95 .001

5. sınıf 291 7.13 2.53 Önemli

. TcjıIo 5

Cinsiyeller. Göre.Öfp-encIerit Denelim oda; ~CI'I... i Değerleri

Sınıf düzeylerine ilişkin denenceyi sınamak için 3. ve 5. sınıf ögrencilerinin, De-

netim Odagı Ölçeginden elde ettikleri puanların ortalamaları t testi ile
karşılaştırılmıştır. Tablo 6'da da görüldügü gibi sınıilar amsında anlamlı derecede bir

fark oldugu bulunmuştur. Ölçekten elde edilen puanlann ortalamalarına bakıldıgında
5. sınıfları ortalamalarının düşük oldugu, yani daha içten denetimli oldukları
görülmektedir.

TcjıIo 6
Sınıf Düzeyleriıe ötena1erln Denelin odağı Puanlcmıı i Değeri

SONUÇ VE YORUMLAR

Bulgular kısaca özetlenirse (1) başarı düzeyi denetim odagının ıçte veya dışta
algılanması üzerindeetkilidir. Bu etki dtmencedogru1tusundaolup başanlı ögrenciler
daha içten denetimlilerdir. (2) Yaş, denetim odagının içte veya dışta algılanması
üzerinde, denence dogrultusundaetkilidir. Bu bulgu yaşı büyük ögrencilerin küçük
yaştakilere kıyasla daha içten denetimli oldugunu göstermektedir(3) Kız ve erkek
ögrenciler arasındadenetim odagını içte veya dışta algılama konusundaanlamlı dere-
cede fark yoktur. (4) Sınıf düzeyleri denetim odagını içte veya dışta algılanmasında
etkilidir ve bu etki dcnenee dogrultusundaolmak üzere büyük sınıftaki ögreneilerin
daha küçük sınıflardakilerekıyasla daha içten dcnetimli oldugunugöstermektedir.

Başarı ile ilgili olarak, başanlı oldukları masajını alan ögreneilerin, bunun
devamını saglamanın ellerinde oldugu farketme\crinin onların daha içten denetirnli
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olmalannın nedeni oldugu söylenebilir. Bu,sonuç, Kanoy ve arkadaşlannın (1980),
Findley ve Cooper'ın (1983) Harper'in (1984)yapukları araştırmanın sonuçlan ile
tutarlılık göstermektedir.

Yaşla ilgili olarak, yaşanuların artmasının içten denetimliligi artırdıgı
düşünülebilir. Bu sonuç Pıokrowski ve Durhan (1983), Knopp (1981) tarafındanelde
edilen sonuçlarlaparalellik göstermektedir.

Kültürel tutum olarak erkeklerin daha içten denetimli olacagı şeklideki denence-
nin desteklenmemesinin nedeni, kültürel etkilerinin bu yaş düzeyinde cinsiyetler
arasında henüz fark yaratıcı boyutta olmadıgını akla getirmektedir. Cinsiyetler
arasındaki farklılaşmanınergenlik dönemindedaha belirgin olacagı düşünülebilir.

Sınıf düzeyi, egitim olaylardaki neden sonuç ilişkisini vurgulaması ve buna her
yıl yenisinin eklenmesi ile, sınıf yükseldikçe içten denetimlik aruyor olabilir.

Bunun yanında beşinci sınıfa gelen ögrencilerin bilişsel yapıtlarında soyut işlemler
dönemine giriş yönünde degişm~ıerin oluşmaya başlaması, dolayısı ile olaylar ve
sonuçlan arasındalciilişkilere daha farklı bakar hale gelmelerinde etkili olabilir. Bu
sonuçların benzerleri, Brown ve arkadaşl~ (1984) tarafındanyapılan araşurmalarda
da elde edilmiştir.
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