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Özet / Abstract
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, kişilerarası çatışma çözme yaklaşımlarıyla, kişilerin kendilik algısı ve kontrol odağı 
arasındaki ilişkileri incelemek ve çatışma çözüm yaklaşımlarını yordayan değişkenleri ortaya çıkarmaktır.

Yöntem: Araştırma, Ankara’da öğrenim gören, yaşları 18-28 arasında değişen 345 üniversite öğrencisi üzerinde 
yapılmıştır. Veriler, çatışma çözme yaklaşımları için Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımları Ölçeği, kendilik algısı 
için Sosyal Karşılaştırma Ölçeği ve kontrol odağı için İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. 

Bulgular: Yüzleşme yaklaşımının önemli bir kısmının kendilik algısı tarafından yordandığı (β=.396, p<.001), ken-
diliğin ayrıca, kendini açma (β=.180, p<.01) ve duygusal ifade (β=.196, p<.001) yaklaşımlarıyla da ilişkili olduğu, 
kontrol odağının ise, tüm çözüm yaklaşımlarının açıklanmasında rol oynadığı ortaya çıkmıştır. Bu bulgulara ek 
olarak, çatışma çözmede kadınların daha çok kendilerini açtıkları (β=-.163, p<.01) ve duygusal ifade sergiledikleri 
(β=-.219, p<.001); erkeklerin ise daha genel davranış (β=.270, p<.001) gösterdikleri ve çatışmaya yaklaştıkları 
(β=.395, p<.001) belirlenmiştir. 

Tartışma: Kendilik algısı ve kontrol odağının, kişilerarası çatışma çözme süreçlerinde benimsenen davranışlarla 
ilişkili olduğu; kendilik algısı olumlu ve iç kontrol odaklı kişilerin, kişilerarası çatışma çözme süreçlerinde daha etkili 
ve yapıcı çözümler benimsediği ileri sürülebilir.  

Anahtar Sözcükler: Kişilerarası İlişkiler, Çatışma Çözme, Kendilik Algısı, Kontrol Odağı

SUMMARY: Locus of Control and Self-Concept in Interpersonal Conflict Resolution Approaches

Objective: The purpose of this study was to investigate the relationship between self-concept and locus of control 
in interpersonal conflict resolution approaches and to determine the predictors of conflict resolution approach 
choices.

Method: The study included 345 students aged between 18 and 28 years that were studying at universities in 
Ankara. Data were collected using the Interpersonal Conflict Resolution Approaches Scale to measure conflict 
resolution approaches, the Social Comparison Scale to measure self-concept, and the Internal-External Locus of 
Control Scale to measure locus of control.

Results: It was observed that confrontation approach to interpersonal conflict was predicted by self-concept (β 
= 0.396, P < 0.001) Moreover, self-concept was related to self-disclosure (β = 0.180, P < 0.01) and emotional 
expression (β = 0.196, P < 0.001) approaches. Locus of control played a role in the choice of all resolution 
approaches. In addition to these findings, it was observed that females used self-disclosure (β = –0.163, P < 0.01) 
and emotional expression (β = –0.219, P < 0.001), while males used approach (β = 0.395, P < 0.001) and public 
behavior (β = 0.270, P < 0.001) approaches in the resolution processes.

Discussion: Self-concept and locus of control were related to the behaviors adopted in the interpersonal conflict 
resolution process. Individuals with a positive self-concept and an internal locus of control adopted solutions to 
interpersonal conflict resolution that were more effective and constructive.
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GİRİŞ

Sosyal yaşamın her alanında yaşanan değişim ve ge-
lişimle birlikte artan kişisel farklılıklar, kişilerarası çatış-
maları da beraberinde getirmektedir. Kişiler arasındaki 
geçimsizliğe, uyuşmazlığa veya ahenksizliğe yönelik çatış-
malar (Barki ve Hartwick 2004, Deutsch 1973, Hocker 
ve Wilmot 2001, Rahim 2002); farklı ihtiyaç ve çıkar-
lardan, kişi veya çatışmaya ilişkin geçmişten, çatışmanın 
içinde yaşandığı yapıdan, kişisel değerlerden, iletişimsel 
süreçlerden, karşılıklı engellemelerden, uyumsuzluk ve 
gerginliklerden, kaygı duygularından, düşmanlık veya 
olumsuz dışavurumlardan kaynaklanabilmektedir (Barki 
ve Hartwick 2001, Cahn 1990, Canary ve ark. 1995, 
Cupach ve Canary 2000, Dökmen 1994, Mayer 2000, 
Wall ve Callister 1995).

Kişilerarası çatışmalar, ilk bakışta her ne kadar olum-
suz ve kaçınılması gereken bir durum gibi görünse de, 
gelişimin ve yaratıcılığın da kaynağı olarak görülebil-
mektedir. Bu yönüyle çatışma, sosyal/kişisel değişim ve 
gelişimin kökünde yer almakta; etkileşimlerin ve bu et-
kileşimlerde yapılan seçimlerin doğal bir sonucu olarak, 
pozitif bir değişimi ortaya çıkarma anlamında bir işlev 
yerine getirmektedir (Lulofs ve Cahn 2000). Özellikle 
çözümü açısından büyük önem taşıyan bu anlayış, ça-
tışmaları, kaçınılması gereken bir sorun değil; değişimin 
ve gelişimin başlangıcı, normal karşılanması gereken bir 
durum olarak değerlendirmektedir. Çatışmaya yönelik 
bu algılama; kişilerarası ilişkilerin gelişmesine, yaratıcı-
lıkların ortaya çıkmasına, yeni düşünce ve fikirlerin oluş-
masına, iyi karar verme ve karşılıklı anlayışın gelişmesi-
ne, iş performansının artmasına ve kişilerin daha pozitif 
ve yapıcı olmalarına katkıda bulunarak, birçok olumlu 
sonuçları da beraberinde getirmektedir (Deutsch 1973, 
Chen 2006, Chen ve ark. 2005, Kurtzberg ve Mueller 
2005, Pelled ve ark. 1999, Pitt 2005, Rahim 2002). 

Çatışmaların anılan biçimlerde olumlu veya olumsuz 
olarak sonuçlanması, çatışmanın nasıl ele alındığı ve çö-
zümüne yönelik hangi yaklaşımların sergilendiğiyle ya-
kından ilişkilidir. Bu düşünce, çatışmalarda olumlu ve 
yapıcı çözüme ulaşılmasının önemini ortaya koyarak, 
çatışma çözme kavramını vurgulamaktadır. Çatışma çöz-
me, taraflar arasında var olan anlaşmazlık ve uyuşmaz-
lığın sona erdirilmesi konusundaki stratejileri ön plana 
çıkararak, sorunlara yönelik çözümün uzlaşma ile eşit 
tutulmasıdır (Jandt ve Pedersen 1996, Rahim ve ark. 
1992).   

Kişilerarası çatışmaların çözümlenmesine yönelik uy-
gulamalardan biri, karşılıklı tarafların yüz yüze geldikleri 
bir yöntem olan, karşılıklı müzakeredir (Crawford ve ark. 

2002). Literatürde, kişilerarası müzakere sürecine iliş-
kin çeşitli yaklaşımlar ortaya konmaktadır (Billingham 
ve Sack 1987, Blake ve Mouton 1964, Deutsch 1973, 
Knudson ve ark. 1980, Philips ve Cheston 1979, 
Putman ve Wilson 1982, Rahim 1983, Sillars 1980).  
Çoğunlukla, yönetsel süreçlerin kolaylaştırılmasına 
odaklanan, örgütsel davranışı veya çeşitli ortamlarında 
işlevsel olmayan ilişkileri değerlendirmek için ortaya ko-
nan bu yaklaşımlar, iletişim sürecinin sonuçlarına veya 
tarafların çıkarlarına odaklanmaktadır. Kişilerarası ça-
tışmaların karşılıklı bir etkileşim süreci olduğu, kişilerin 
içinde bulunduğu kültür, ortam veya kişisel yapılar gibi 
birçok bağlamdan etkilendiği de dikkate alınırsa, iletişim 
sürecinin, çatışmaların hem nedeni hem de çözümü açı-
sından öneminin, ön plana çıktığı gözlenmektedir. 

Ayrıca müzakere süreciyle ilişkili bu yaklaşımlar, di-
ğer bir çözüm uygulaması olan, tarafların ortak ve kabul 
edilebilir bir sonuca ulaşmalarına yardımcı olmak ama-
cıyla üçüncü bir tarafın müdahalesi biçiminde tanımla-
nan, arabuluculuk süreçleri (Moore 2003) konusunda 
da bilgi vermemektedir. Yapılan birçok çalışma, arabu-
luculuk süreçlerinin kişiler arasındaki çatışmaları olumlu 
bir biçimde çözümlemede önemli rol oynadığını göster-
mektedir (Carter 2002, Johnson ve ark. 1994, Johnson 
ve Johnson 1996, Lane-Garon 2000, Lindsay 1998). 
Bununla birlikte, arabuluculuk süreçlerinin başarısı, ta-
rafların bu süreçlere karşı sergiledikleri tutumlarıyla ya-
kından ilişkilidir. Kişilerin arabuluculuk süreçlerine yö-
nelik tutumlarının bilinmesi, her iki tarafın da kazançlı 
çıktığı, işbirliğine yönelik bir çözüme ulaşma açısından 
ayrıca önem taşımaktadır. 

Arabuluculuk gibi, çatışma çözmeye yönelik uygu-
lamalarla ilişkili, ayrıca çatışma süreçlerinde kültürel 
ve bireysel farklılıkları dikkate alarak, iletişim sürecine 
odaklanan diğer bir çözüm yaklaşımı da, “yüzleşme”, 
“genel/özel davranış”, “yaklaşma/kaçınma”, “kendini 
açma” ve “duygusal ifade” gibi boyutlardan oluşmaktadır 
(Goldstein 1999). 

Anlaşmazlığın ortadan kaldırılmasına yönelik atılan 
ilk adım olan “yüzleşme”, çatışmalarda kişilerin karşı ta-
rafla yüz yüze gelme isteklerini ifade etmektedir. “Genel 
davranış”, kişilerin kendilerini her ortamda rahat hisset-
tiklerini, olduğu gibi davrandıklarını gösterirken; “özel 
davranış”, kişilerin davranışlarını ya tam olarak sergile-
yemediklerini ya da yalnızca belirli ortamlarda sergileye-
bildiklerini göstermektedir (Goldstein 1999). Kişilerin, 
çatışmayı genel anlamda nasıl algıladıklarıyla doğrudan 
ilişkili bir boyut olan, “yaklaşma/kaçınma” yaklaşımı ise, 
kişilerin çatışmaya karşı tutumlarına işaret etmektedir. 
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Yaklaşma, çatışmayı yapıcı, olumlu ve hoşgörülü kar-
şılayarak, çatışmaya yaklaşmalarını; kaçınma ise yıkıcı 
ve olumsuz karşılayarak çatışmadan kaçtıklarını göster-
mektedir. “Kendini açma” çatışma çözme süreçlerinde, 
tarafların rollerini, geçmişlerini, geleceğe yönelik arzu 
ve isteklerini ortaya koyarak, kişilerin kendilerini kar-
şısındakilere ne derece açtıklarını belirtirken; “duygusal 
ifade”, çatışma süreçlerinde duyguları rahat biçimde ser-
gilemenin, çözüme katkı yapacağı düşüncesinden hare-
ketle ortaya konmaktadır (Bodtker ve Jameson 2001). 

Çatışma süreçlerinde yukarıda ifade edilen yaklaşım-
lardan hangisinin benimsendiği, kişisel özellikler bağla-
mında farklılaşabilmektedir. Diğer kişilerle karşılaştır-
dığında kendisini, genel anlamda olumlu veya olumsuz 
algılayan kişilerin yanında, davranışları ile sonrasında 
elde edeceği ödül veya cezalar arasında bir ilişki olduğu-
nu düşünen veya böyle bir ilişkinin olmadığını düşünen 
kişilerin, çatışma çözme yaklaşımlarında farklılıklar göz-
lemlenmektedir (Canary ve ark. 1988) Kendilik algısı ve 
kontrol odağı şeklinde ifade edilen bu kişisel özelliklerin, 
çatışma süreçlerinde benimsenen davranışların açıklan-
masında etkili olabileceği düşünülebilir.        

Kendilik, kişinin, diğer kişilerden gelen geri bildirim-
ler, pekiştirmeler ve atıflarla birlikte, tecrübeleri ve çev-
reyi yorumlamalarıyla biçimlenen, kendisi hakkındaki 
bakış açısıdır (Shavelson ve ark. 1976). Benlik saygısını 
da içine alan kendilik, tek bir yapı olarak, birçok çevresel 
bağlam içindeki etkilere karşı, kişinin yaptıkları ve tep-
kileri ile elde edilen ve sürdürülen, düzenlenmiş ve öğ-
renilmiş tepki biçimi olarak da düşünülebilir (Crain ve 
ark. 1994). Davranışsal yaklaşımla oluşturulan bir mo-
del, kendiliğin akademik, sosyal, aile, yeterlilik, fiziksel 
ve duygulanım boyutlarından oluştuğunu ve birbirleriyle 
etkileşimli bu boyutların, bünyelerinde genel bir kendi-
lik algısını barındırdığını ortaya koymaktadır. Böylelikle 
kendilik algısı, teorik açıdan bu boyutların kesişme ala-
nında yer alan bir olgu olmaktadır (Bracken ve Howell 
1991).

Literatür incelendiğinde, genel kendilik algısının ve 
birçok bileşeninin (akademik kendilik algısı, benlik say-
gısı vb.), çoğunlukla kişilerin akademik ve performans 
yönleri ile birlikte ele alındığı görülmektedir. Kendilik 
algısı bu açıdan genel olarak kişilerin motivasyonları, 
kariyer arzuları, eğitim başarıları, fiziksel performans, 
ruhsal ve fiziksel sağlıkları ile ilişkilendirilmektedir (Hay 
ve ark. 1998, Baumeister ve ark. 2003, Brunner ve ark. 
2008, Marsh ve ark. 2005, Marsh ve Craven 2006, 
Marsh ve ark. 2006, Özbay ve ark. 2002, Wang 2006, 
Wigfield ve Karpathian 1991). Sosyal yönü ele alındı-

ğında; kişilerin sosyal yeterlikleri, kişilerarası ilişkilerin 
başarısı ve devamı, kendilik algısıyla ilişkisi bulunmak-
tadır. Kendilik algıları olumlu kişiler daha popüler, daha 
işbirliğine yakın, ısrarcı, konuşkan ve baskın; kendilik 
algıları olumsuz kişiler ise sessiz ve içe dönük görülmek-
tedir. Bunun yanında düşük benlik saygısı depresyonla, 
yüksek benlik saygısı ise iyi duygularla ve mutlulukla 
ilişkilendirilmektedir (Baumeister ve ark. 2003, Comer 
ve ark. 1986, Hay ve ark. 1998, Keefe ve Berndt 1996, 
Neuringer ve Wandke 1966). İlgili yazında, her ne kadar 
kişilerin çatışma çözme yaklaşımlarıyla, kendilik algıları 
arasındaki ilişkileri ele alan bir çalışmaya rastlanılmamış-
sa da, yukarıda değinilen çalışmalar kendilik algısının, 
kişilerarası ilişkilerde sergilenen davranışlarla da ilişkili 
olabileceğini göstermektedir. 

Kontrol odağı ise, bir davranışın istenilen sonuçlara 
ulaşıp ulaşmayacağı konusunda, kişilerin beklenti için-
de olduklarını ve bu beklentilerin, kişilerin yaptıklarının 
önemli bir göstergesi olduğunu varsaymaktadır (Rossier 
ve ark. 2005, Rotter 1954). Başka bir ifadeyle, kontrol 
odağı, bireylerin yaşadıkları pekiştirmelerin, yani elde 
ettikleri sonuçların nelere atfedildiği ile ilişkilidir. Bazı 
kişiler, davranışlar ile pekiştireçler arasında bir ilişkinin 
olduğunu varsayarak, pekiştireçlerin kendi davranışla-
rı tarafından kontrol edildiğini düşünürken; diğerleri 
bu ilişkinin olmadığını, pekiştireçlerin kendisi dışında 
bir güç tarafından kontrol edildiğini düşünmektedir. 
Böylece, kişilerin davranışları ve onları takip eden pekiş-
tireçleri arasında etki-tepki ilişkisi olup olmadığına yöne-
lik düşünceler oluşmaktadır. Davranışları ile pekiştireçler 
arasında bir ilişki olduğunu düşünen kişiler iç kontrol 
odaklı olarak tanımlanırken; böyle bir ilişki olduğunu 
düşünmeyenler dış kontrol odaklı olarak tanımlanmak-
tadır (Oliver ve ark. 2006, Rotter 1954, Twenge ve ark. 
2004).

Dış kontrol odağına sahip bireyler, pekiştireçlerin ka-
derin, şansın veya kendileri dışındaki bazı güçlerin kon-
trolünde olduğunu düşünmektedir (Rotter 1954). Çevre 
üzerine denetimlerinin olmadığını düşünmeleri, bu ki-
şilerin daha pasif ve kendilerine ve diğerlerine daha az 
güvenen kişiler olduklarını göstermektedir (Loosemore 
ve Lam 2004, Silvester ve ark. 2002). Bunun yanında 
kendine güveni olmayan bu kişiler, genel anlamda ken-
dilerini yetersiz hissetmekte, edilgen, kuşkucu ve dog-
matik olmakta ve sonuçta bu kişilerin anksiyete, stres ve 
depresyon seviyeleri daha yüksek olmaktadır (Ashby ve 
ark. 2002, Baydoğan ve Dağ 2008, Yağışan ve ark. 2007, 
Yeşilyaprak 2000). Ayrıca, bu kişilerin kendilik algılama-
larında da sorunlar yaşadığı, kendilerini daha olumsuz 
gördükleri (Yağışan ve ark. 2007), artan şizofreni ve dep-
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resyon ile birlikte, öz saygı seviyelerinin de daha düşük 
olduğu görülmektedir (Goodman ve ark. 1982). 

İç kontrol odağına sahip bireyler ise, başlarına gelen 
olaylardan kendilerini sorumlu tutmakta ve pekiştireç-
lerin kendi kontrollerinde olduğunu düşünmektedirler 
(Rotter 1954). Bu açıdan iç kontrol odaklılar, başarılı, 
etkili, atılgan, girişimci, güvenli ve bağımsız kişiler-
dir (Loosemore ve Lam 2004, Silvester ve ark. 2002, 
Yeşilyaprak 2000). Ayrıca akademik olarak da daha başa-
rılı, yarışma ortamlarında daha üstün ve toplumsal olay-
larda daha aktif olmaktadırlar (Anderson ve ark. 2005, 
Diesterhaft ve Gerken 1983). Bunlara ilaveten, iç kon-
trol odaklı kişilerin, kendilik algılarının yüksek olduğu 
(Loosemore ve Lam 2004, Silvester ve ark. 2002), ken-
dilerini daha sağlıklı hissettikleri (Ozolins ve Stenstrom 
2003), başa çıkma becerilerinin daha yüksek olduğu 
(Elise ve ark. 1998) ve içsel motivasyonlarının daha fazla 
olduğu görülmektedir (Fazey ve Fazey 2001).

Kişilerarası ilişkiler ve sosyal beceriler açısından ba-
kıldığında, dış kontrol odaklı kişiler, kişilerarası ilişkiler-
de daha yetersiz ve sosyal yetenek açısından daha zayıf 
olurken; iç kontrol odaklılar ilişkilerinde daha başarılı ve 
sosyal açıdan daha güçlüdürler (Martin ve ark. 2005). 
Çatışma süreçlerinde iç kontrol odaklıların bütünleşti-
rici; dış kontrol odaklıların ise kaçınmacı yaklaşım ser-
giledikleri gözlemlenmektedir (Canary ve ark. 1988). 
Evlilik literatüründe, iç kontrol odaklıların evlilikle ilgili 
problemlerini çözmede daha aktif çabalar gösterdikleri 
(sözlü davranışlar vb.), buna karşın dış kontrol odaklı 
kişilerin, kendi davranışlarının önemli olmadığını dü-
şündükleri ve kişilerarası ilişkilerde daha pasif bir tutum 
sergiledikleri görülmektedir (Doherty 1981). Arkadaşlık 
ilişkilerinde ise, iç kontrol odaklılar kişilerarası ilişkiler 
kurmak için çabalamakta, bu ilişkilerinde ortaya çıkan 
problemleri daha aktif yollar kullanarak çözmektedirler. 
Dış kontrol odaklılar, ilişkilerinde yaşanan problemlere 
karşı daha pasif tutumlar takınmakta ve kişilerarası iliş-
kilerin olup olmaması yönünde çok fazla çaba gösterme-
mektedir (Morry 2003).

Görüldüğü gibi kişiler, kendilik algılamaları sonucun-
da ve belirli beklentiler doğrultusunda hareket ederek, 
kişilerarası süreçlerde sergiledikleri davranışlarını belirle-
mektedirler. Bu anlayışla bu çalışmanın amacı, kendilik 
algısının ve kontrol odağının çatışma çözüm yaklaşımla-
rındaki rolünü ortaya çıkarmaktır. Literatürde, çoğun-
lukla tarafların çıkarlarına veya iletişim süreci sonuçla-
rına odaklanan çatışma çözüm yaklaşımlarından farklı 
olarak, mevcut çalışmada iletişim süreciyle ve arabulu-
culuk gibi çözüme yönelik uygulamalarla ilişkili çözüm 

yaklaşımları ele alınmıştır. Bu çözüm yaklaşımlarının 
açıklanmasında kendilik algısı ve kontrol odağının rolü-
nü ortaya koyan bir araştırmaya rastlanılmaması, mevcut 
çalışmanın önemini artırmaktadır. Bu bulgunun, özel-
likle organizasyonlar açısından etkin ve yapıcı çözüme 
ulaşabilecek kişilik profilinin ortaya çıkarılması açısın-
dan yararlı olacağı değerlendirilmektedir.

YÖNTEM

Örneklem

Araştırmada Ankara’da öğrenim gören 352 üniversite 
öğrencisinden seçkisiz yöntem kullanılarak veri toplan-
mıştır. Sınıf ortamında ve nezaret altında uygulanan an-
ketlerde, kayıp veriye ve uç değer analizine bakılması so-
nucu, 7 veri değerlendirme dışı bırakılmıştır. Böylelikle 
örneklem 345 kişiden oluşmuştur. Örneklemin, 209’u 
kadın (%60.6), 136’sı erkek (%39.4) olup; yaş ranjı 18-
28, yaş ortalaması ise 21.54’tür (Ss=5.76).

Veri toplama araçları

Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımları Ölçeği: 
Kişilerarası çatışma çözme yaklaşımları ölçeği Goldstein 
(1999) tarafından geliştirilmiş olup, Arslan (2005) tara-
fından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek “yüzleşme”, “özel/
genel davranış”, “duygusal ifade”, “yaklaşma/kaçınma” ve 
“kendini açma” olarak adlandırılan ve her biri 15 mad-
deyle ölçülen 5 alt faktörden oluşmaktadır. Toplam 75 
maddeden oluşan ve 5’li likert tarzında hazırlanmış olan 
ölçeğin her faktöründen alınan yüksek puanlar; kişile-
rin çatışma süreçlerinde daha fazla yüzleştiklerini, ken-
dilerini açtıklarını, duygusal ifade sergilediklerini, genel 
davranış gösterdiklerini ve çatışmaya yaklaştıklarını gös-
termektedir. Ölçeğin ülkemizde geçerlilik ve güvenirlik 
çalışmaları yapılmıştır (Arslan 2005). Mevcut çalışmada 
ölçeğin alt faktörlerinin Cronbach Alfa güvenirlik değer-
leri .72 ile .81 arasında değiştiği görülmüştür.   

Sosyal Karşılaştırma Ölçeği: Kişilerin kendilik algı-
larını ölçmek amacıyla, Gilbert, Allan ve Trent (1991) 
tarafından geliştirilen “Sosyal Karşılaştırma Ölçeği”nin 
(Social Comparison Scale) Türkçeye uyarlanması Şahin 
ve Şahin (1992) tarafından yapılmıştır. Ölçek kişinin 
başkalarıyla kıyaslandığında, kendisini çeşitli boyutlarda 
nasıl gördüğüne ilişkin algılarını ölçmektedir. Ölçek iki 
kutuplu olup, toplam 18 madde içermektedir. İki ku-
tuplu maddeler 6 noktalı boyutlandırma üzerinden alı-
nan puanlara göre değerlendirilmektedir. Yüksek puanlar 
olumlu kendilik algısını; düşük puanlar olumsuz kendi-
lik algısını işaret etmektedir. Ölçeğin güvenilirlik ve ge-
çerlilik çalışmaları yapılmıştır (Şahin ve Durak 1994). 
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Mevcut çalışmada ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik de-
ğeri .83 olarak hesaplanmıştır.

Kontrol Odağı Ölçeği: Kişilerin kontrol odakları-
nı ölçmek amacıyla Rotter’in (1966) “İç-Dış Kontrol 
Odağı Ölçeği” (Internal- External Locus of Control 
Scale) kullanılmıştır. Türkçeye uyarlaması Dağ (1991) 
tarafından yapılmış olan ölçek, kişilerin genellenmiş 
kontrol beklentilerinin içsellik veya dışsallık boyutu 
üzerindeki konumunu ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. 
Toplam 29 maddelik ölçekte, yüksek puanlar dış kontrol 
odağı inancındaki artışı göstermektedir. Ölçeğin güve-
nilirlik ve geçerlilik çalışmaları yapılmıştır (Savaşır ve 
Şahin 1997, Basım ve ark. 2006, Basım ve Şeşen 2006). 
Mevcut çalışmada ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik de-
ğeri .74 olarak bulunmuştur.

İşlem

Yukarıda tanımlanan ölçeklere demografik değişken-
ler de eklenerek, bir anket haline getirilmiş ve Ankara’daki 
bazı üniversitelerde uygulanmıştır. Araştırmaya katılan 
kişilere, araştırmanın amacı konusunda kısa bilgi verilerek 
gönüllülük esas alınmıştır. Uygulama süresi 20-30 dakika 
arasında değişmiş; veri analizleri SPSS 15.0 programıyla 
yapılmıştır.

İstatistiksel analiz

Çalışmamızın amacı doğrultusunda; öncelikle kişilera-
rası çatışma çözme yaklaşımları ve kişilerin kendilik algısı 
ve kontrol odağı puanları arasındaki ilişkileri belirlemek 
için korelasyon analizi yapılmıştır. İkinci aşamada kendi-
lik algısı ve kontrol odağının, çatışma çözme yaklaşımla-
rındaki rolünü belirlemek amacıyla, hiyerarşik regresyon 
analizleri yapılmıştır. İlk adımda katılımcıların cinsiyet 
değişkeni (Kadın=1, Erkek=2 şeklinde kodlanmıştır), 
ikinci adımda kontrol odağı puanları, üçüncü adımda ise 
kendilik algısı puanları analize sokulmuştur. İlk regresyon 
analizinde bağımlı değişken “yüzleşme” iken, daha sonra 
sırayla “genel/özel davranış”, “yaklaşma/kaçınma”, “ken-
dini açma” ve “duygusal ifade” yaklaşımları, bağımlı de-
ğişkenler olarak analize alınmışlardır. 

BULGULAR

Yapılan korelasyon analiz sonuçları Tablo 1’de sunul-
muştur. Buna göre, kendilik algısı puanıyla, çatışma çöz-
me yaklaşımlarından yüzleşme (r=.404, p<.01), kendini 
açma (r=.213, p<.01), duygusal ifade (r=.237, p<.01) 
yaklaşımlarıyla aynı yönlü ilişkilerin olduğu görülmüştür. 
Kontrol odağı puanının ise, yüzleşme (r=-.143, p<.01), 
genel/özel davranış (r=-.135, p<.05), yaklaşma/kaçınma 

(r=-.135, p<.05), kendini açma (r=-.131, p<.05) ve duy-
gusal ifade (r=-.194, p<.01) yaklaşımlarıyla ters yönlü iliş-
ki içinde olduğu ortaya çıkmıştır.

Yapılan regresyon analiz sonuçları ise Tablo 2’de su-
nulmuştur. “Yüzleşme” yaklaşımını yordayan değişken-
lerin neler olduğuna yönelik yapılan analizde; ikinci 
adımda toplam varyansın %2.2’lik kısmını açıklayan 
(F(1,341)=4.598, p<.01) kontrol odağı puanının (β=-.149, 
p<.01) ve üçüncü adımda toplam varyansın %16.1’lik 
kısmını açıklayan (F(1,340)=19.088, p<.001) kendilik algı-
sı puanının (β=.396, p<.001) toplu olarak bu yaklaşımın 
%18.3’lük kısmını açıklayabildiği görülmüştür.

“Genel/özel davranış” yaklaşımı için Tablo 2 incelen-
diğinde; ilk adımda toplam varyansın %7.6’sını açıklayan 
(F(2,342)=14.129, p<.001) cinsiyetin (β=.270, p<.001), ikin-
ci adımda ise %1.8’lik varyans açıklayan (F(1,341)=11.786, 
p<.001) kontrol odağı puanının (β=-.133, p<.05) denkle-
me girdiği ve bu değişkenlerin toplam varyansın %9.4’lük 
kısmını açıkladığı ortaya çıkmıştır.

“Yaklaşma/kaçınma” yaklaşımının yordayıcıları ise, 
ilk adımda %16.3’lük varyans açıklayan (F(2,342)=33.248, 
p<.001) cinsiyet (β=.395, p<.001) ve ikinci adımda 
%1.7’lik varyans açıklayan (F(1,341)=24.932, p<.01) kon-
trol odağı puanıdır (β=-.131, p<.01). Böylelikle toplam 
varyansın %18’lik bölümü açıklanmıştır. 

“Kendini açma” yaklaşımını yordayan değişkenlere 
bakıldığında, ilk adımda analize sokulan ve toplam var-
yansın %3.8’ini açıklayan (F(2,342)=6.687, p<.01) cinsi-
yet (β=-.163, p<.01); ikinci adımda analize sokulan ve 
toplam varyansın %1.9’unu açıklayan (F(1,341)=6.878, 
p<.01) kontrol odağı puanı (β=-.140, p<.01); son adım-
da ise %3.2’lik varyans açıklayan (F(1,340)=8.271, p<.01) 
kendilik algısı puanının (β=.180, p<.01) anlamlı olduğu 
ortaya çıkmıştır. “Kendini açma” yaklaşımının %8.9’luk 
kısmı, bu model ile açıklanmıştır.

Son olarak “duygusal ifade” yaklaşımında ise, yine 
ilk adımda analize sokulan cinsiyetin (β=-.219, p<.001) 
yordayıcı olduğu ve toplam varyansın %5.1’ini açıkladı-
ğı (F(2,342)=9.150, p<.001); ikinci adımda %3.6’lık var-
yansı açıklayan (F(1,341)=10.869, p<.001) kontrol odağı 
puanının (β=-.191, p<.001) yordayıcı olduğu; üçüncü 
adımda ise kendilik algısı puanının (β=.196, p<.001) 
%3.8’lik varyans açıklayarak (F(1,340)=12.126, p<.001) 
yordayıcı olduğu belirlenmiştir. Böylelikle toplam var-
yansın %12.5’lik kısmı açıklanabilmiştir.    

TARTIŞMA 

Bu çalışma, kişilerarası çatışma çözme yaklaşımlarıy-
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la, kişilerin kendilik algısı ve kontrol odağının nasıl bir 
ilişkisi olabileceğini ortaya çıkarmak amacıyla ele alın-
mıştır. Elde edilen bulgulardan biri, çatışma çözme yak-
laşımlarından yüzleşme yaklaşımının yordanmasında, 
kendilik algısının rolüdür.

Bu bağlamda, kişilerin kendilik algılamaları olumlu 
oldukça, yüzleşme davranışlarının da arttığı, yüzleşme 
yaklaşımının toplam varyansının %16.1’lik kısmının, 
kişilerin kendilik algısı tarafından açıklanabildiği görül-
mektedir. İlgili yazında kendilik algısıyla yapılan bir baş-
ka çalışmada, kişilerarası ilişkilerin başarısı ve devamı ile 
kişilerin kendilerini olumlu algıması arasında aynı yön-
lü bir ilişkinin olduğu ortaya konmuştur (Neuringer ve 
Wandke 1966). Diğer bir çalışmada ise, olumlu kendilik 
algısının artmasıyla, sosyal yeterliliğin de arttığı gösteril-
miştir (Comer ve ark. 1986). Kendilik algısının bir yönü 
olarak benlik saygısıyla yapılan bir başka çalışmada da, 
kişilerin benlik saygısı arttıkça, arkadaşlık ilişkilerinin 
sürekliliği ve kalitesinin de arttığı görülmüştür (Keefe 
ve Berndt 1996). Söz konusu bu bulgular, çalışmamız-
da elde edilen bulgularla örtüşmektedir. Kendilik algısı 
olumlu kişilerin, çatışma süreçlerinde yüzleşme davra-
nışını benimsemeleri, bu kişilerin kişilerarası ilişkilerini 
korumaya ve geliştirmeye yönelik olarak, çatışmalarda 
yapıcı çözüme ulaşma isteklerinin bir sonucu olarak de-
ğerlendirilebilir.  

Yüzleşme yaklaşımı, etkili ve olumlu çatışma çözü-
münde yapıcı rol oynamasına karşın; kültür başta olmak 
üzere, ortamsal veya kişisel birçok faktörden etkilene-
bilmektedir. Çatışan tarafların toplum içinde çatışmayı 

bir felaket veya aşırı hakaret olarak değerlendirmesi ve 
her iki tarafın “küçük düşmesi” endişesi (Carter 2002, 
Gudykunst ve Ting-Toomey 1988), genel olarak neden 
yüz yüze gelmekten kaçınıldığını açıklayan bir sebep ola-
rak değerlendirilebilir. Bu bağlamda olumlu kendilik al-
gısı, “küçük düşme” endişesinin daha az yaşamasına yol 
açabilecektir. Bu durumda kişilerin kendilik algılarını 
olumlu yönde artırmak için verilecek eğitimlerin, çatış-
malarda pozitif ve yapıcı sonuçların elde edilmesi yönün-
de büyük katkılar sağlayabileceği ileri sürülebilir. 

Tarafların yüzleşmesi ise genellikle olumlu ve yapı-
cı arabuluculuk ile sağlansa da, arabuluculuğun başarı-
sı, iletişim süreçlerinin kalitesine bağlıdır (Nix ve Hale 
2007). Arabulucuların bu konularda da iyi eğitilmiş 
olması, çatışma çözme süreçlerinin başarısı açısından 
önem taşımaktadır (Harris 2000). Çatışma süreçlerinde 
iletişimin önemli rol oynadığı bu bağlamda elde edilen 
bulgular, kendilik algısı ile yüzleşme yaklaşımı arasındaki 
ilişkiyi ortaya koyarak, arabuluculuk süreçlerinde hangi 
kendilik profilinin daha başarılı olabileceğini göstermesi 
bakımından da ayrı bir öneme sahiptir.

Yüzleşme yaklaşımını kendilik algısıyla birlikte yor-
dayan diğer değişken ise kontrol odağıdır. Elde edilen 
bulgu, çatışma süreçlerinde iç kontrol odaklı kişilerin 
yüzleşmeyi, buna karşın dış kontrol odaklıların yüzleş-
meden kaçmayı tercih ettikleri şeklinde yorumlanabi-
lir. Dış kontrol odaklıların, kişilerarası ilişkilerde pasif 
olmaları (Doherty 1981), kendilerine güvenmemeleri, 
kendilerini genel olarak yetersiz görmeleri (Ashby ve ark. 
2002, Yeşilyaprak 2000) ve öz saygı seviyelerinin düşük 

TABLO 1. Değişkenler Arasındaki Korelasyonlar.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) Kendilik algısı puanı 1

(2) Kontrol odağı puanı -.205* 1

(3) Yüzleşme .404** -.143** 1

(4) Genel/özel davranış -.053 -.135* .033 1

(5) Yaklaşma/ Kaçınma -.009 -.135* .207** .457** 1

(6) Kendini açma .213** -.131* .387** .063 .050 1

(7) Duygusal ifade .237** -.194** .465** .036 .098 .446** 1

n= 345, (*) p<.05, (**) p<.01
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olması (Goodman ve ark. 1982) gibi özellikler, çatışma 
çözme süreçlerinde neden yüzleşmeden kaçtıklarını açık-
lamaya yardımcı olabilir. 

Çatışma çözümleme yaklaşımlarından biri olan genel/
özel davranış yaklaşımında ise, kontrol odağının yordayı-
cı olduğu, diğer deyişle, davranışları ile sonrasında elde 

TABLO 2. Çatışma Çözme Yaklaşımlarını Yordayan Değişkenler.

β      t R R2 F 

Yüzleşme 

1 .129 .017 2.900

Cinsiyet -.077 -1.400

2 .197 .039 4.598**

Kontrol odağı puanı -.149 -2.807**

3 .428 .183 19.088***

Kendilik algısı puanı .396 7.970***

Genel/Özel Davranış

1 .276 .076 14.129***

Cinsiyet .270 5.073***

2 .307 .094 11.786***

Kontrol odağı puanı -.133 -2.576*

3 .309 .096 8.997***

Kendilik algısı puanı -.043 -.816

Yaklaşma/Kaçınma

1 .403 .163 33.248***

Cinsiyet .395 7.801***

2 .424 .180 24.932***

Kontrol odağı puanı -.131 -2.667**

3 .424 .181 18.668***

Kendilik algısı puanı .014 .280

Kendini Açma

1 .194 .038 6.687**

Cinsiyet -.163 -2.995**

2 .239 .057 6.878***

Kontrol odağı puanı -.140 -2.651**

3 .298 .089 8.271***

Kendilik algısı puanı .180 3.434**

Duygusal İfade

1 .225 .051 9.150***

Cinsiyet -.219 -4.066***

2 .295 .087 10.869***

Kontrol odağı puanı -.191 -3.692***

3 .353 .125 12.126***

Kendilik algısı puanı .196 3.820***

(*) p<.05, (**) p<.01, (***) p<.001
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edeceği ödül veya ceza arasında ilişki kuran iç kontrol 
odaklıların, çatışma çözme süreçlerinde genel davranış 
sergilerken; böyle bir ilişki kurmayan, ödül veya cezaları 
şans, kader vb. güçlerin belirlediğini düşünen dış kontrol 
odaklıların, özel davranış sergiledikleri söylenebilir. İç 
kontrol odaklıların kendine güvenlerinin yüksek olma-
sının, daha bağımsız olmalarıyla ilişkili olduğu (Silvester 
ve ark. 2002, Loosemore ve Lam 2004) bunun yanında, 
dış kontrol odaklıların daha pasif ve edilgen olduklarına 
ilişkin bulgular (Ashby ve ark. 2002, Yeşilyaprak 2000), 
mevcut çalışmada elde edilen bulguyu desteklemekte ve 
iç kontrol odaklıların, çatışma çözme süreçlerinde daha 
rahat olabildiklerine işaret etmektedir. 

Kişilerin genel olarak çatışmayı nasıl gördükleri ve 
algıladıklarıyla ilişkili yaklaşma/kaçınma yaklaşımında 
ise, yine kontrol odağının yordayıcı olduğu ortaya çık-
mıştır. Yine etkili, atılgan ve girişimci (Yeşilyaprak 2000, 
Silvester ve ark. 2002) olan iç kontrol odaklıların yak-
laşma; kendilerini yetersiz hisseden, kendine güvenme-
yen ve edilgen (Loosemore ve Lam 2004, Ashby ve ark. 
2002) olan dış kontrol odaklıların kaçınma yaklaşımını 
tercih ettikleri ileri sürülebilir. Ayrıca çatışma süreçlerin-
de iç kontrol odaklıların bütünleştirici; dış kontrol odak-
lıların ise kaçınmacı yaklaşım sergilemeleri konusunda 
elde edilen bir başka çalışma bulgusu da (Canary ve ark. 
1988), mevcut çalışma bulgularını desteklemektedir.   

Kişilerin kendilik algısıyla, bir diğer çatışma çözme 
yaklaşımı olan kendini açma yaklaşımı arasında bir iliş-
kinin olduğu da ortaya çıkmıştır. Çatışma süreçlerinde 
tarafların rollerini, geçmişlerini, geleceğe yönelik arzu ve 
isteklerini, ihtiyaçları doğrultusunda ifade etmeleri an-
lamında değerlendirilen kendini açma, çatışma çözme 
süreçlerinin yapıcı çözümlere ulaşmasında önemli rol 
oynamaktadır (Goldstein 1999). Çatışma süreçleri bu 
bağlamda bir problem olarak görüldüğünde; tarafların 
bu süreçde, korkuya kapılmadan ve kendini savunma 
davranışları içine girmeden, tutum, davranış ve bilgile-
rini paylaşarak kendilerini açmaları, süreç sonunda elde 
edilecek olumlu ve yapıcı çözümlere ulaşılmasına katkı-
da bulunabilecektir.   

Çalışmada kişilerin kendilik algıları olumlu oldukça, 
çatışma çözme süreçlerinde kendilerini daha fazla açtık-
ları ortaya çıkmıştır. Yapılan önceki çalışmalar dikkate 
alındığında; kişilerarası ilişkilerde, benlik saygıları yük-
sek kişilerin, ne düşündüklerini açıkça söyleme konu-
sunda daha çok istekli oldukları ve sonuçta daha girişken 
davrandıkları görülmüştür (Baumeister ve ark. 2003). 
Bunun yanında, olumlu kendilik algısına sahip kişilerin 
kendilerini daha fazla açtıkları, kendilik algısı konula-

rında daha esnek davrandıkları ve daha iyi arkadaşlık 
ilişkileri yaşadıkları da ileri sürülmektedir (Shapiro ve 
Swensen 1977, Swensen 1973). Bu özelliklere sahip ki-
şilerin ayrıca, daha popüler, işbirliğine daha yakın, daha 
ısrarcı, konuşkan ve baskın oldukları, buna karşın ken-
dilik algıları olumsuz olanların, daha sessiz ve içe dönük 
oldukları belirtilmektedir (Hay ve ark. 1998). Anılan 
tüm bu çalışma bulguları, mevcut çalışmada elde edilen 
bulgularla tutarlılık göstermektedir.

Kendini açma konusunda bir diğer bulgu da kontrol 
odağının da bu yaklaşımı yordadığıdır. Dış kontrol odak-
lıların anksiyete, stres ve depresyon seviyelerinin daha 
yüksek olması ve kendilerini daha olumsuz görmeleri 
(Ashby ve ark. 2002, Yağışan ve ark. 2007, Yeşilyaprak 
2000) yanında, iç kontrol odaklıların kendilik algılama-
larının olumlu ve içsel motivasyonlarının yüksek olması 
(Fazey ve Fazey 2001, Silvester ve ark. 2002), iç kontrol 
odaklıların dış kontrol odaklılara göre kendilerini daha 
çok açtıkları yönünde elde edilen bulgularla paralellik 
göstermektedir.          

Bir diğer çatışma çözme yaklaşımı, çatışma süreçle-
rinde duyguları rahat biçimde sergilemenin, çözüme kat-
kı yapacağı düşüncesinden (Bodtker ve Jameson 2001) 
hareketle ortaya konan duygusal ifadedir. Duygular, 
çatışmanın ortaya çıkışını olduğu kadar çatışma çöz-
meyi de besleyen enerjiler olarak, çatışmaları hafiflete-
bilmekte, önleyebilmekte veya kontrol altına alabilmek-
tedir. Bu çalışmada kişilerin olumlu kendilik algıları ile 
duygularını ifade edebilmeleri arasında aynı yönlü bir 
ilişkinin olduğu görülmüştür. Ancak çeşitli araştırma-
cıların da belittiği gibi, kişilerin duygularını göstermesi, 
kişilik özelliklerine göre de farklılaştığından (Kokkonen 
ve Pulkkinen 2001, Mehl ve ark. 2006, Trierweiler ve 
ark. 2002); kendilik algısının, duygusal ifade yaklaşımını 
açıklamadaki gücünün düşük olması bu bağlamda anla-
şılabilir bir olgu olarak değerlendirilebilir.

Kişilerin iyi arkadaşlık ilişkileri ile karşılarındaki ki-
şilerin duygusal desteği ve olumlu kendilik algıları ara-
sında aynı yönlü ilişkiler elde edildiği gibi (Cauce 1986, 
Vernberg 1990); düşük benlik saygısının da depresyonla 
(Hay ve ark. 1998), yüksek benlik saygısının ise iyi duy-
gularla ve mutlulukla ilişkilendirildiği gözlenmektedir 
(Baumeister ve ark. 2003). Böyle bakıldığında, kişilerin 
kendilik algılarının olumlu olmasının, çatışma çözme 
süreçlerinde de duygusal anlamda rahat davranmaları-
na yol açabileceği, dolayısıyla etkili ve yapıcı çözümler 
açısından duygusal ifadelerin sergilenmesine de katkıda 
bulunabileceği düşünülebilir. Yine kontrol odağı da ki-
şilerin duygusal ifade sergilemesini yordayan bir değiş-
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ken olarak karşımıza çıkmıştır. İç kontrol odaklıların dış 
kontrol odaklılara göre duygularını daha fazla açmaları 
konusundaki bu bulgu, bu kişilerin kendine güvenli, 
aktif ve kendilik algılarının olumlu olması gibi özellikle-
riyle (Anderson ve ark. 2005, Loosemore ve Lam 2004) 
bağdaşmaktadır.

Bu çalışmada, demografik değişkenlerden cinsiyetin 
de çatışma çözme süreçlerinde benimsenen yaklaşımın 
açıklanmasında etkisi olduğu görülmüştür. Buna göre 
kadınların çatışmalarda erkeklere kıyasla daha fazla özel 
davranış sergileyip, kaçınmacı tutum izlerken, kendile-
rini daha çok açtıkları ve duygularını daha rahat ifade 
ettikleri belirlenmiştir. Cinsiyete ilişkin önceki çalışma-
lar incelendiğinde, kadınların iş ortamında çatışmadan 
kaçındıkları; buna karşın evde yaşanan çatışmalarda ka-
çınmayarak işbirliğine yönelik tutumlar takındıkları, er-
keklerin ise tam tersine iş ortamında daha işbirliğine yat-
kın oldukları belirtilmiştir (Chusmir ve Mills 1989). Bir 
başka çalışmada, kadınların çatışma çözme süreçlerinde 
kaçınma yaklaşımını, erkeklerin ise baskınlık yaklaşımını 
tercih ettikleri gözlenmiştir (Brewer ve ark. 2002). Bir 
diğer çalışma, kadınların erkeklere nazaran çatışma çöz-
me süreçlerinde daha problem çözücü ve uyumlu dav-
randıklarını ortaya koymuştur (De Wied ve ark. 2007). 
Tüm bu bulgular, bu çalışmada da ortaya çıkan, kadınla-
rın daha kaçınmacı davrandıklarına, kendilerini ve duy-

gularını daha çok açtıklarına ilişkin bulguları destekler 
niteliktedir.

Sonuç olarak mevcut çalışmada, kendilik algıları 
olumlu ve iç kontrol odaklı kişilerin, çatışma çözme sü-
reçlerinde pozitif ve yapıcı çözüme ulaşmada, daha etkili 
yaklaşımlar benimsedikleri ortaya çıkmıştır. Kendilik al-
gısı ile iç kontrol odağı arasındaki ilişkinin karşılıklı ol-
duğu ve birisini artırma çabalarının diğerini de artırdığı 
dikkate alınırsa (Marsh ve ark. 2005, Marsh ve Craven 
2006), özellikle kendilik algısı konusunda verilecek eği-
timlerle, kişilerin iç kontrol odaklı düşüncelerinin art-
tırılabileceği, dolayısıyla çatışma çözme becerilerinin de 
geliştirilebileceği değerlendirilebilir. Böylelikle gelişen iç 
kontrol odaklı düşünceler, kişilerin kendilik algılamala-
rının daha da olumlu yönde artmasına da katkıda bulu-
nabilir. 

Bu çalışmada elde edilen, çatışma çözme yaklaşımla-
rıyla kişilerin kendilik algıları arasındaki ilişkiler, seçilen 
örneklem çerçevesinde sınırlılık arz etmektedir. Ayrıca, 
bu yaklaşımlara etki eden ortamsal, kültürel ve ilişkisel 
etkilerin de ortaya çıkarılmasıyla, çözüm yaklaşımları-
nın daha iyi açıklanabileceği değerlendirilmektedir. Tüm 
bunlara ilaveten, elde edilen bulguların, bu alanda nitel 
ve nicel olarak farklılaşmış örneklemlerden elde edilecek 
verilerle birlikte değerlendirilmesi, daha genellenebilir 
sonuçlara ulaşılması açısından önem taşımaktadır.
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