Denetim Odağı. Kendine Saygı ve Oç Değişken:
«Çevre Büyüklüğü, Y aş, Aile Ortam ı»

Yard . Doç. Dr. Ali DÖNMEZİ*)

Bu çalışmada üç değişkenin; çevre büyüklüğü, yaş ve demokratik
ya da otoriter olarak algılanması bakımından, aile ortamının iki
kişilik boyutu; denetim odağı ve kendine saygı duygusu üzerin
deki etkileri araştırılmıştır. Bulgular, çevre büyüklüğünün hem
denetim odağı, hem de kendine saygı duygusu; yas ve aile ortamı
değişkenlerinin ise yalnızca kendine saygı duygusu üzerinde et
kili olduğunu ortaya koymuştur. Çalışma, üniversite öğrencileri
üzerinde yapılmıştır.

R otter’ın (1954; 1960) denetim odağı (locus of control) kav 
ram ı günüm üz psikoloji yazınında oldukça ilgi çeken b ir kişi
lik boyutu durum una gelm iştir. A raştırm alar, bireylerin bu b o
yut üzerinde, anlam lı olarak, birbirlerinden ayrıld ıklarını gös
term ektedir (Lefcourt, 1976). D enetim odağı k av ram ın a göre,
in san lar, kendi b aşların a gelen olayların denetim inin ya k en 
di içlerinde, ya da kendi dışlarında b ir gücün (şans, talih, k a 
der, kısm et, güçlü b aşk aları vb.) elinde olduğuna in anm ak eği
lim indedirler. Bu eğilim lerden birincisin in ağ ır bastığı kişilere
«içten denetim liler», İkincisinin ağ ır bastığı kişilere de «dıştan
denetim liler» denm ektedir. A raştırm alar, dıştan denetim lilerle
karşılaştırıldığında, içten denetim lilerin entellektü el ve akad e
m ik etkinliklerde daha fazla zam an h arcad ık ların ı (C randall
ve arkad aşları, 1965); kendilerini daha etkili, güvenli ve bağım 
sız kişiler olarak algıladıklarını
(Solom on ve O berlander,
1974); daha uyum lu davranış gösterdiklerini
(Gilm ore, 1978,
Hung, 1977); ve kendilerini daha olumlu değerlendirdiklerini
(K ilnıann ve Howell, 1974) gösterm ektedir. A yrıca, içten dene
tim lilikle okul b aşarısı
(Kanoy ve arkad aşları, 1980; Stipek,
(*)
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1980), ve sağlıklı duygusal yaşam
(Stricklan d , 1980; Phares,
1976) arasın d a da olum lu b ir ilişki bulunm uştur. G enel olarak,
içten denetim liliğe, diğer b ir deyişle, kişin in kontrolün kendi
elinde olduğuna in anm ası eğilim ine, olum lu b ir kişilik özelliği
o larak b akılırken, dıştan denetim liliğe, yani, kontrolün b aşka
gü çlerin elinde olduğuna in an m a eğilim ine, olum lu b ir kişilik
özelliği olarak bakılm am aktad ır.
ö t e yandan, denetim odağına ben zer diğer b ir kişilik bo
yutu da «Bireyin kendisini yetenekli, önem li, b aşarılı ve değerli
b iri o la ra k alg ılam a derecesi»
(Coopersm ith, 1967, s. 5) biçi
m inde de tan ım lan ab ilen «kendine saygı duygusu»dur. K işinin
kendisini bu açılard an yeterli b iri o la ra k değerlendirm esi eğ i
lim i de olum lu b ir kişilik özelliği sayılm aktad ır. K endilerine
saygı duyuan kişiler, kend ilerini saygıya ve kab u l edilm eye de
ğer, önem li ve y a ra rlı k işiler o la ra k alıg lam ak eğilim indedir
ler. ö t e yandan, kend ilerine olum suz b ir açıd an b a k a n la r ya
da kendilerine sayg ıları düşük olan lar, kend ilerini pek önem li
olm ayan, sevilebilir özelliklerden yoksun, kend ilerine ve y ete
n eklerin e güvenem eyen k işiler o larak görm ek eğilim indedirler
(Coopersm ith, 1967). Bu nedenle, kişide kendisini olum lu b ir
açıd an görm e eğilim inin gelişm esi, b aşlı b aşın a değerli b ir so
nuçtur. Kendine saygı duygusu, kendi b aşın a önem li olm asay
dı bile, eğitim de b aşarı gibi önem li davran ışsal sonu çları a ç ık 
lam a ve kestirm ede yardım cı b ir a ra değişken olarak , gene de,
önem ini koru yacaktı (Purkey, 1970; Shavelson ve arkad aşları,
1976).
Birçok bakım dan, hem denetim odağı, hem de kendine say
gı k av ram ların ın önem inin a ra ştırm a la rla
(Lefcourt, 1976;
W ells ve M arw ell, 1976) k an ıtlan m ış bulunm ası, kişinin içten
denetim li ve kendine saygı duyan, kendini olum lu b ir açıdan
gören b iri olm asını h azırlay an önkoşulların önem ini a rttırm ış
tır. D iğer b ir deyişle, denetim odağını ve kendine saygı duygu
sunu etkileyen değişkenlerin n eler olduğu sorusu gündem e
gelm ektedir.
D enetim odağını h azırlay an ön koşullara ilişkin d ah a önce,
T ü rk iy e’de iki çalışm a yapılm ış ve bu n ların h er ikisinde de çev
re büyüklüğünün etkisi araştırılm ıştır. B u nlard an ilki (Dön
mez, 1983) yaşam ının çoğunu nüfusu on bin’den küçük yerle
şim m erkezlerinde geçiren 51 ü niversite öğrencisini, y aşam ı
nın çoğunu nüfusu on bin’den büyük yerleşim m erkezlerinde
geçiren 51 ü niversite öğren cisi ile karşılaştırm ış, an cak iki
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grup (bi’ıyük ve küçük çevre grupları) arasın d a anlam lı bir
fa rk bulam am ıştır. D iğer çalışm ada (Başal ve Dönmez, 1984)
ise, denek olarak ilkokul 3., 4., ve 5. sınıf öğrencileri k u llan ıl
m ış ve büyük çevre grubu, anlam lı olarak daha içten dene
tim li bulunm uştur. K ısaca, üniversite düzeyinde büyük ve kü 
çük çevre gru pları arasınd a, denetim odağı açısından, an lam 
lı bir fa rk bulunam am ışken, ilkokul düzeyinde büyük çevre
grubu, daha içten denetim li çıkm ıştır. Ü niversite düzeyinde çev
re büyüklüğünün denetim odağı üzerindeki etkisine ilişkin daha
kesin b ir yargıya varabilm ek için daha büyük denek grupları
üzerinde yapılan çalışm alara gerek vardır.
ö te yandan, b aşka ülkelerde (özellikle A B.D. ve Avrupa
ülkelerinde) yapılan çalışm alar, içten
denetim lilikle kendine
saygı duygusu arasınd a 0.20 ile 0.30 arasınd a değişen olumlu
ve anlam lı b ir ilişki bulm aktad ırlar. Ülkemizde ise bu iki önem 
li kişilik boyutu arasınd aki ilişkiyi saptam aya yönelik bir ç a lış 
m aya rastlan m am aktadır.
Bu rada b ir soru akla gelm ektedir. İlkokul yaşların d a çev
re büyüklüğü, denetim odağı üzerinde etkili bulunduğuna ve
denetim odağı ile kendine saygı duygusu rasınd a da anlam lı
b ir ilişki saptandığına göre, çevre büyüklüğünün kendine saygı
duygusu üzerinde de etkili olm ası beklenm ekte, an cak bu ko
nuda da yapılm ış b ir araştırm ay a rastlan m am aktad ır.
Ek olarak, denetim odağı ile ilgili araştırm alar, içten d en e
tim liliğin belirleyicilerinden diğer ikisinin de yaş (deneyim)
ve bağım sızlığı vurgulayan dem okratik aile ortam ı olduğunu
gösterm ektedir. Y aş ve deneyinr arttık ça, denetim odağı dıştan
içe doğru kaym aktad ır (Rohner ve arkad aşları, 1980; Feather,
1967; Harvey, 1971). ö t e yandan, çocuklukları sevgiye dayalı,
tu tarlı disiplin uygulayan ve bağım sızlığı vurgulayan daha de
m okratik aile ortam ların da geçen kişilerin, tersi aile o rta m la 
rından gelenlerle karşılaştırıldığında, daha içten denetim li ol
dukları da değişik a ra ştırıcıla rca ortaya çık arılm ıştır (Gordon,
Nowicki, ve W ich em , 1981; Halpin, Halpin, ve Widdon, 1980;
Bradley ve Caldwell, 1979). Ülkemizde ise denetim odağı ve
kendine saygı duygusunun belirleyicilerine ilişkin a ra ştırm a 
la r hem en hiç yoktur.
Bu iki önem li kişilik boyutunu hazırlayan önkoşulların ya
da değişkenlerin ortay a çıkarılm asının, bunların olumlu yön
lerin in geliştirilm esi çab aları açısından önem i açıktır.
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AMAÇ
Bu çalışm an ın am acı, denetim odağı algısı ve kendine sa y 
gı duygusu arasınd aki ilişkiyi (korelasyonu) saptam ak, bu iki
kişilik boyutu üzerinde üç değişkenin (çevre büyüklüğü, Y aş,
ve dem okratik ya da otoriter olm ası bakım ından Aile O rtam ı)
etkisini araştırm ak tır. Bu am aç doğrultusunda aşağıd aki dö
n en celer sınanm ıştır.
D enenceler
1) İçten denetim lilikle kendine saygı duygusu arasınd a
olum lu ve anlam lı b ir ilişki (korelasyon) vardır.
2) Küçük çevrelerd en gelenlerle karşılaştırıld ık larınd a,
büyük çevrelerd en gelen denekler, an lam lı ölçüde, d ah a içten
denetim lidirler ve kend ilerine saygıları daha yüksektir.
3) A raştırm ay a giren 20-25 yaş grubu denekler, 17-19 yaş
grubu ile karşılaştırıldığında, anlam lı ölçüde, daha içten dene
tim lid irler ve kend ilerine sayg ıları d ah a yüksektir.
4) A ilelerindeki ortam ı (atm osferi) genel anlam d a d e 
m okratik o larak
nitelendiren denekler, ayn ı ortam ı otoriter
olarak nitelendirenlerden, an lam lı ölçüde, dah a içten denetim 
lid irler ve kend ilerine saygı duyguları dah a yüksektir.

YÖNTEM
D enekler
A n kara Ü niversitesi Eğitim Bilim leri F akü ltesi’nde ö ğ r e t
m enlik S ertifik ası P rogram ı’n a devam eden ayn ı ü niversitenin
D il-Tarih-C oğrafya, Fen ve E czacılık fak ü lteleri 3. ve 4. sın ıfla
rından 500 erkek öğrenci, denek olarak kullanılm ıştır. B u n la r
dan 98’i yan lış anlam a, eksik doldurm a vb. nedenlerle a r a ş tır 
m adan çık arılarak , geriye k alan 402 denekten elde edilen v eri
le r üzerinde çalışılm ıştır.
Sü reç
Bu çalışm a, daha önce yapılan ve yaym lan m ak üzere b a 
sım da bulu nan b ir b aşk a çalışm anın (Dönmez, 1984) b ir yan
ürünüdür. Denetim odağının bazı toplum sal durum ların alg ı
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lanm ası üzerindeki etkisini a ra ştıra n ve çalışm aya ilişkin an k e
tin uygulanm asından hem en sonra, deneklere denetim odağı ve
kendine saygı ölçekleri verilm iş ve doldurm aları istenm iştir.
Bu ölçeklerden b irinin başında deneklerden a) yaşların ı, b)
yönetsel birim o larak y aşam ların ın çoğunu geçird ikleri y erle
şim m erkezini (il, ilçe, nah iye ve köy b içim in d e), ve c) dem ok
ra tik ya da oto riter olm ası açısınd an ailelerindeki ortam ı n a 
sıl algılad ıklarını belirtm eleri istenm iştir.
V e riler toplandıktan sonra,
y aşam ların ın çoğunu illerde
g eçiren ler Büyük-Çevre, il dışı yerleşim m erkezlerinde g eçiren 
le r de K üçük-Ç evre grubunu oluşturm ak üzere, denekler yeni
den sınıflandırılm ışlardır.
Y a ş değişkenine ilişkin olarak ise, 402 denek keyfi olarak,
17-19 yaş arasın d ak iler küçük, 20-25 yaş arasın d ak iler büyük
yaş grubunu oluşturm ak üzere ikiye ayrılm ıştır.
K ullanılan ö lç e k le r
Ç alışm ada denetim odağını ölçm ek için R otter (1966) De
tim Odağı ö lç e ğ i’ndeki 23 m addeden güvenirliği en yüksek 12’sı
alın arak bu ölçeğin b ir k ısa form u oluşturulm uş ve u ygu lan
m ıştır. Bu ölçekten alın an pu anlar, 0-12 arasın d a değişm ekte ve
düşük oldukları ölçüde içten, yü ksek oldukları ölçüde de dış
tan denetim liliği yan sıtm ak tad ırlar.
Kendine saygı duygusunu ölçm ek için ise C oopersm ith’in
(1967) bu am açla geliştirdiği ölçek kullanılm ıştır. Bu ölçekten
alm an puanlar, 0-25 arasın d a d eğişirler ve yüksek olm aları
ölçüsünde kendine saygı duygusunun da yüksek olduğunu gös
terirler.

VERİLERİN ÇÖZÜMÜ V E BULGULAR
V erilerin Çözümü
Bu aşam ada, önce denetim odağı ölçeğinden alın an puan
la rla kendine saygı ölçeğinden alm an p u an lar arasın d aki ilişki
(korelasyon) hesaplanm ıştır. D aha sonra, Çevre Büyüklüğü,
Y aş ve A ile O rtam ı değişkenlerinin denetim odağı ve kendine
saygı duygusu üzerindeki etkilerini saptam ak üzere istatistik 
sel b ir tekn ik olarak, ara ştırm a gru plarının eşit sayıda denek
ten oluşm adığı durum larda ku llan ılan 2 x 2 x 2 varyan s a n a 
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lizi tekniği (F testi) ku llanılm ıştır. A nlam lılık düzeyi olarak,
hem F testi sonuçları, hem de denetim odağı ve kendine saygı
p u anları arasın d aki ilişki için 0.05 düzeyi kabul edilm iştir.
Bu lgu lar
Bağım lı d eğişkenler arasın d aki iliş k i: D enetim odağı ve
kend ine saygı duygusu p u a n la n arasın d a -0.24’lük b ir ilişki
bulunm uştur. Bu ilişki 0.05 düzeyinde anlam lıdır. D enetim oda
ğı ölçeği üzerinde düşük p u anların içten denetim liliği, kendi
ne saygı ölçeği üzerinde ise düşük p u an ların düşük kendine
saygı duygusuna işaret etm esi nedeni ile yu kardaki ilişki k a t
sayısı, içten denetim lilikle kendine saygı duygusu arasın d a
olum lu b ir ilişki beklentisini vu rgulayan b irin ci denenceyi d es
teklem ektedir. Bu bulgu, b aşk a ülkelerdeki b u lg u larla da b ağ 
d aşır görünm ektedir. A vrupa ve A.B.D.’de bu iki değişkene
ilişkin p u an lar arasın d a o rtalam a -0.20 ile -0.30 arasın d a b ir
ilişki katsayısının saptanm ış olduğu d ah a önce belirtilm işti.
Denetim odağına ilişkin b u lg u la r: A raştırm a gruplarının
denetim odağı puan o rtalam aları (x) ve stan d art sapm aları
(ss) Çizelge l ’de verilm iştir.

Çizelge 1. D enetim Odağı Puan O rtalam aları (x)
ve S tan d art S ap m aları (ss)
GRUPLAR

N

X

SS

Büyük

267

4.83

2.18

Küçük

135

4.29

2.01

17-19

179

4.87

2.00

20-25

223

4.48

2.25

D em okratik

197

4.70

2.23

O toriter

205

4.60

2.05

ÇEVRE

YAŞ

AİLE ORT.

Çizelge l ’de de görüldüğü gibi, büyük çevre grubunun de
netim odağı ortalam ası 4.83 iken, kü çük çevre grubununki 4.29
bulunm uştur. Çizelge 2’deki F testi sonu çları iki ortalam a ara9

srndaki fa rk ın .025 düzeyinde an lam lı olduğunu gösterm ekte
dir. özetle, büyük çevrelerd en gelen denekler, araştırm an ın
b irinci denencesinde beklenenin tersine, küçük çevre gru bu n
dan d ah a dıştan denetim li bulunm uşlardır.
Çizelge l'd ek i
bulgular, 20-25 yaş grubu ortalam asın ın
(4.48), 17-19 yaş grubu ortalam asın d an (4.87) d ah a düşük ol
duğunu gösterm ektedir. İki o rtalam a arasınd aki fa rk üçüncü
denencede beklenen yönde olm akla birlikte, anlam lı bulu nm a
m ıştır. A ncak, anlam lılık düzeyine çok yaklaşm ıştır (Çizelge
2).
Ü çüncü değişken olan aile ortam ı ise, denetim odağı üze
rinde etkili bulunm am ıştır. D iğer b ir deyişle, dördüncü denen
cede beklendiği gibi, içinden geldikleri aile ortam ını dem ok
ra tik olarak nitelendiren denekler, yetiştikleri aile ortam ını
otoriter olarak nitelendirenlerden dah a içten denetim li çık m a
m ışlard ır (bkz. Çizelge 1 ve 2).

Çizelge 2. Üç D eğişkene İlişkin Denetim
Odağı P u a n la n F T esti S o n u çla n
K areler
Toplam ı

Serbest.
D erecesi

K arelr.
O rtal.

Çevre

25.01

1

25.01

5.54

Y aş

15.38

1

15.38

3.40

A ile O rtam ı

0.75

1

0.75

0.17

Ç evre x Y aş

1.12

1

1.12

0.25

Çevre x Aile Ort.

3.62

1

3.62

0.80

Y a ş x Aile Ort.

0.53

1

0.53

0.12

Çevre x Y aş x Aile Ort.

7.81

1

7.81

1.73

6605.57

395

16.72

K aynak

H ata

F

Çizelge 2’de görülebileceği gibi Çevre, Y aş ve Aile O rtam ı
değişkenleri arasın d a anlam lı b ir etkileşim e rastlan m am ıştır.
K endine saygı duygusuna ilişkin b u lg u la r: A raştırm a grup
ların ın «Kendine Saygı Duygusu» puan
o rta la m a la n (x), ve
stan d art sap m aları (ss) Çizelge 3’te verilm iştir.
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Çizelge 3. Kendine S ay g ı Puan O rtalam aları (x)
ve S ta n d a rt S ap m aları (ss)
N

GRUPLAR

X

SS

Büyük

267

16.23

4.28

Küçük

135

15.32

4.14

17-19

179

15.53

4.43

20-25

223

16.25

4.08

D em okratik

197

16.84

4.08

O toriter

205

15.05

4.24

ÇEVRE

YAŞ

ATT P

r»R T

Çizelge 3’te, büyük çevrelerd en gelen deneklerin, kendine
saygı puanı ortalam asın ın 16.23, küçük çevrelerd en gelenlerin
ortalam asın ın ise 15.32 olduğu görülm ektedir. İki o rtalam a a r a 
sındaki fa rk 0.05 düzeyinde anlam lıd ır (Çizelge 4). D iğer bir
deyişle, ikinci denencede beklendiği gibi, büyük çevre denekle
rin in kend ilerine saygıları, küçük çevre deneklerininkind en a n 
lam lı ölçüde d ah a yüksek bulunm uştur.
Çizelge 4. Üç Değişkene İlişkin Kendine
Say g ı P u an ları F T esti S o n u çla n
K areler
Toplam ı

K aynak

Serbest.
D erecesi

K arelr.
O rtal.

F

Çevre

81.72

1

81.72

4.86 +

Y aş

75.88

1

75.88

4.51 +

Aile O rtam ı

368.00

1

368.00

21.89 + +

Çevre x Y aş

0.00

1

0.00

0.00

38.71

1

38.71

2.30

4.17

1

4.17

0.25

23.62

1

23.62

1.41

6605.57

395

16.72

Çevre x Aile Ort.
Y a ş x Aile Ort.
Çevre x Y a ş x A. Ort.
H ata

+0.05 düzeyinde anlam lı
+ +0.001 düzeyinde anlam lı
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Y aş değişkeniyle ilgili olarak, üçüncü denencede tahm in
edildiği gibi, 20-25 yaş grubu deneklerin kendine saygı puanı
ortalam ası (16.25), 17-19 yaş grubununkinden (15.53) daha
yüksek bulunm uştur. İki o rtalam a arasın d aki fa rk 0.05 düze
yinde anlam lıd ır (Çizelge 3 ve 4).
A ile ortam ı değişkenine gelince, dördüncü denencede kestirildiği gibi, dem okratik b ir aile ortam ında yetiştiklerin i b elir
ten deneklerin kendine saygı ölçeğinden ald ık ları p u anların
ortalam ası (16.84), otoriter b ir aile ortam ında yetiştiklerin i b e
lirten deneklerin ortalam asın d an (15.05) dah a yüksek bulu n
m uştur (Çizelge 3). îki o rtalam a arasın d aki fa rk 0.001 düzeyin
de an lam lıd ır (Çizelge 4).
Çizelge 4, bağım sız d eğişkenler arasınd a, kendine saygı
duygusu açısından, anlam lılık düzeyine u laşan h erh an gi b ir e t
kileşim in bulunm adığını gösterm ektedir.

SONUÇ
B irin ci denencede beklendiği gibi, içten denetim lilikle, ken
dine saygı duygusu arasın d a çok yüksek olm am akla birlikte,
olum lu b ir ilişki bulunm uştur.
D enetim Odağı
Çizelge 1 ve 2’deki sonuçlar, ikinci denencede beklenilenin
tersin e büyük çevrelerd en gelen deneklerin, küçük çevrelerden
gelenlerd en anlam lı ölçüde dah a dıştan denetim li olduklarını
gösterm ektedir. İkinci denencenin denetim odağı ile ilgili bölü
m ü ilkokul düzeyinde yapılan b ir araştırm an ın sonu çların a
dayandırılm ıştı. İlkokul düzeyinde büyük çevre grubu, daha
içten denetim li bulunm uştu. İlkokul ve ü niversite düzeylerin
deki bu iki bulgu arasın d aki çelişki, belki de, K âğ ıtçıb aşı’nın
«Dış Ü lke Y aşan tısın ın Etkileri» araştırm asın ın sonuçlarından
y a ra rla n ıla ra k açıklan abilir. K âğ ıtçıb aşı’nın bu araştırm asınd a,
A.B.D.’ye gidip b ir yıl orada kald ıktan sonra yurda dönen lise son
sın ıf öğrencilerinin, T ürkiye’de k alan denkleri ile k a rşıla ştırıl
dıklarında, içten denetim lilik yönünde değiştikleri görülm üş
tür. Aynı olgu, küçük yerleşim m erkezlerinden büyük m erkez
lerdeki ü niversitelere gelen ve b ir süre b u ralard a y aşayan k ü 
çük çevre kökenli ü niversite öğrencileri için de söz konusu ol12

m uş olabilir. D iğer b ir deyişle, ön ceki yaşan tıların d an çok
fa rk lı b ir büyük çevre ve ü niversite yaşam ı, küçük çevre de
n eklerin i içten denetim lilik yönünde değiştirm iş olabilir. Bü 
yük çevre denekleri de ü niversite yaşam ı içine girm işlerdir. Bu
bakım dan, iki grup arasın d a b ir ayırım yoktur. A ncak, deği
şiklik küçük çevre denekleri için çok daha çarp ıcıd ır ve on lar
için ek olarak , b ir de çevre değişikliği söz konusudur, ö t e y an 
dan, belki b iraz d ah a fa z la h afifley en aile ve yakın toplum sal
çevre b ask ıları da küçük çevre deneklerindeki böyle b ir d eği
şikliğe katk ıd a bulunm uş olabilir.
Ü çüncü denencede o rtay a konduğu gibi, 20-25 yaş grubu
deneklerin denetim odağı puanı ortalam ası, 17-19 yaş grubununkinden d ah a düşük bulu nm u ştur
(Çizelge 1). Bu, büyük
yaş grubunun dah a içten denetim li olduğu an lam ın ı taşır. A n
cak, iki o rtalam a arasın d ak i fark , çok yak laşm ak la birlikte,
an lam lılık düzeyine u laşm am ıştır (Çizelge 2).
Kendine Say g ı Duygusu
Büyük çevre grubu deneklerin kendine saygı p u an lan ,
küçük çevre grubununkinden an lam lı ölçüde daha yüksek bu
lunm uştur. Böylece, ikinci denencenin kendine saygı duygu
sun a ilişkin bölüm ü doğrulanm ış olm aktadır. D enetim odağı
ile birlikte düşünüldüğünde, bu, yorum u güç b ir bulgudur, ö n 
ce, içten denetim lilikle kendine saygı duygusu arasm d a olum 
lu ve an lam lı b ir ilişki bulunm uş, son ra da, küçük çevre g ru 
bu d ah a içten denetim li am a kendine saygı duygusu daha dü
şü k çıkm ıştır.
Ü çüncü denencede, 20-25 yaş grubu deneklerin, 17-19 yaş
grubu ile karşılaştırıld ığınd a, kend ilerine saygı puanı o rta la 
m aların ın dah a yüksek olacağı kestirilm işti. Çizelge 3 ve 4’teki
bulgular, yaşa ilişkin diğer a ra ştırm a bu lg u larıyla da uyuşur
biçim de, bu beklentiyi doğrular görünm ektedir.
Bu çalışm anm en ilginç b ulgularınd an b iri de dördüncü de• nen ce ile ilgilidir. Burada, dem okratik b ir aile ortam ından gel
diğini b elirten deneklerin, otoriter b ir aile ortam ından geldiğini
belirtenlerd en hem d ah a içten denetim li, hem de kendine say 
gı duygularının daha yü ksek olacağı beklentisi belirtilm işti.
D enetim odağı açısınd an iki grup arasm d a anlam lı b ir fa rk lı
lık bulu nam am asm a (Çizelge 1 ve 2) karşın, kendine saygı
duygusu açısınd an iki grup arasm d a çarp ıcı b ir fa rk lılık bu13

lunm uştur (Çizelge 3 ve 4). İki grubun ortalam aları arasın d a
ki fa rk 0.001 düzeyinde anlam lıdır, ö z e tle , dem okratik b ir aile
ortam ından
geldiğini belirten deneklerin,
kendilerine saygı
p u anları ortalam ası, 4. denencede beklenene uygun olarak oto
rite r b ir aile ortam ından geldiğini b elirtenlerinkin d en daha
yüksek bulunm uştur. Bu bulgu ilginçtir, çünkü, bu a ra ştırm a 
da ku llan ılan deneklerin geldikleri aile ortam ın ın dem okratik
ya da oto riter olduğuna ilişkin belirttikleri görü şlerin gerçek
olup olm adığını bilm iyoruz. Böyle olunca, içinde yetişilen aile
ortam ının g erçekte dem okratik ya da otoriter olduğuna b a k ıl
m aksızın, dem okratik o larak algılanm asının bile, kişinin k en 
disine duyduğu saygı üzerinde olum lu b ir etki yapabileceği
a k la gelm ektedir.
Bu bulgu, aile ve okulda dem okratik b ir h ava yaratm anın,
kendine saygı duygusunun güçlendirilm esi bakım ından, öne
m ine ilişkin b ir ipucu sayılabilir.
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