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Özet
Bu araﬂt›rman›n amac›, ergenlerin stresle baﬂaç›kma tarzlar› ile cinsiyetleri aras›ndaki iliﬂkiyi
incelemektir. Araﬂt›rma, “iliﬂkisel tarama modeli”ne uygun olarak haz›rlanm›ﬂ olup, 2002-2003
e¤itim - ö¤retim y›l›nda, ‹stanbul ili Beﬂiktaﬂ ilçesinde Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› dört ilkö¤retim okulunun 8. S›n›f ö¤rencileri (333 kiﬂi) örneklemi oluﬂturmuﬂtur. Araﬂt›rmada verileri toplamak için, araﬂt›rmac› taraf›ndan geliﬂtirilen “Kiﬂisel Bilgi Formu”; Folkman ve Lazarus taraf›ndan geliﬂtirilen ve ﬁahin ve Durak (1995) taraf›ndan k›salt›larak, geçerlik ve güvenirlik çal›ﬂmas›
yap›lan “Stresle Baﬂaç›kma Tarzlar› Ölçe¤i” kullan›lm›ﬂt›r. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde, araﬂt›rman›n amaçlar›na ve de¤iﬂkenlerine uygun olarak, “Ba¤›ms›z Grup t Testi”, kullan›lm›ﬂ;
istatistiksel anlaml›l›k düzeyi .05 olarak kabul
edilmiﬂtir. Araﬂt›rma sonucuna göre k›zlar, kendine güvenli yaklaﬂ›m, iyimser yaklaﬂ›m ve sosyal
destek arama yaklaﬂ›m›n› erkeklere göre daha fazla tercih etmektedirler. Buna karﬂ›n k›zlar ve erkeklerin, çaresiz ve boyun e¤ici yaklaﬂ›m› kullanma davran›ﬂlar› aras›nda anlaml› bir farkl›l›k
yoktur.
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rini oluﬂturmaktad›r. Ergenlik dönemi, yaﬂam sürecinde, çocuklukla yetiﬂkinlik aras›nda bir dönemdir. Ergenlikte yaﬂanan psikolojik, zihinsel,
cinsel ve sosyal de¤iﬂimler, ergenin yaﬂam›nda
baz› gerginlikler yaﬂamas›na, bu dönemi “f›rt›nal› ve stresli” geçirmesine neden olmaktad›r. Stres
hepimizin yaﬂam›n›n kaç›n›lmaz bir parças› ve
günümüz toplumlar›n›n en büyük rahats›zl›klar›ndan biridir. Ancak, ergenlikte yaﬂanan de¤iﬂimler
ve bunun yaratt›¤› stres, ergen için yaﬂam› biraz
daha fazla zorlaﬂt›rmakta ve yetiﬂkin yaﬂam›ndan
fark›n› ortaya koymaktad›r.
Ergenlik döneminde, ergenin ilgisi kendi bedenine yönelmekte, bedenindeki de¤iﬂmeleri ilgiyle izlemektedir. Bu dönemde cinsel geliﬂmenin
büyük bir h›zla yaﬂand›¤› düﬂünülürse, ergenin
cinsiyeti ve cinsiyetine iliﬂkin alg›lamalar›, onun
stres karﬂ›s›ndaki duruﬂunu ve kulland›¤›, bireyden bireye farkl›l›k gösteren baﬂaç›kma yöntemlerini etkileyecektir.
Bireyin fizik ve sosyal çevreden gelen uyumsuz koﬂullar nedeniyle, bedensel ve psikolojik s›n›rlar›n›n ötesinde harcad›¤› çabaya “stres” ad›
verilir (Cücelo¤lu, 1993). Stresle baﬂaç›kma tarz›
ise, stres veren durum karﬂ›s›nda, kiﬂinin kaynaklar›n› aﬂan, özgül, içsel ve d›ﬂsal taleplerin üstesinden gelmek için sürekli de¤iﬂen biliﬂsel ve davran›ﬂsal çabalard›r (Lazarus ve Folkman, 1984)
Lazarus ve Folkman’a (1986) göre, iki farkl›
baﬂaç›kma tarz› söz konusudur. Baﬂaç›kma tarzlar›, problem odakl› ve duygusal odakl› olmak üzere iki grupta toplanabilir. Problem odakl› baﬂaç›kma, stresin kayna¤›na yönelik olarak, bireyin etkin bir ﬂekilde stres yaratan durumu ortadan kald›rmaya yönelik bilgi ve planlanan eyleme giden
mant›ksal analizini içerir. Duygusal odakl› baﬂaç›kma, bireyin istenmeyen bir olay karﬂ›s›nda oluﬂan duygular›n›, ortadan kald›rma çabas›d›r
(Lazarus ve ark., 1986).
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Gençlik döneminde stres, öncelikle bedensel
de¤iﬂme ve geliﬂmeden kaynaklanmaktad›r. Bu
de¤iﬂme ve geliﬂmeye neden olan iç salg› bezlerinin iﬂlevi, dengeleﬂimi bozmaktad›r. Yeni dengeleﬂime uyum süreci içinde, strese ba¤l› belirtiler
ve yak›nmalar ortaya ç›kmaktad›r. Öte yandan
erinlik ve onu izleyen ergenlik döneminde, bedensel de¤iﬂme ve geliﬂme gencin temel ilgi alan›n› oluﬂturmaktad›r. Gençte bedensel de¤iﬂmelere iliﬂkin birbirine karﬂ›t, çeliﬂik de¤erlendirmeler
oluﬂur. K›zlarda gö¤üslerin büyümesi, aybaﬂ›
döngüsü, erkeklerde erkeklik organ›n›n geliﬂmesi,
sakal ç›kmas›, k›zda ve erkekte boy uzamas›, k›llanma eriﬂkinlik belirtisi olarak de¤erlendirilmektedir. Bir yandan bunlar› ortaya ç›kartmak, bunlardan söz etmek, baﬂkalar›na göstermek için çaba harcanmakta; öte yandan bunlar›n yüzü bedeni
çirkinleﬂtirdi¤i düﬂünülmektedir. Bu nedenle genç
s›k›l›r, üzülür. Bu çat›ﬂma kayg› düzeyini yükseltebilmekte ve stres riskini artt›rmaktad›r (Morgan,
1993).
Psikolojik aç›dan en önemli de¤iﬂiklikler yo¤un olarak gençlik döneminde yaﬂanmaktad›r. Bu
dönemin özü gere¤i yaﬂan›lmas› zorunlu olan ve
genç bireyi zorlayan geliﬂimsel streslerin en
önemlileri aras›nda, aile çevresinin yak›n iliﬂkilerinden arkadaﬂ çevresinin yak›n iliﬂkilerine geçiﬂ,
anneden koparak ba¤›ms›zl›¤a yönelme, kimlik
arama, sosyal ve cinsel rolüne uyum, ideal beni
bulmaya yönelik özdeﬂleﬂme çabas›, farkl›, de¤iﬂik ve yeni bir ﬂeyler arama ve yapma çabas›, beden imaj›n› kabullenme, benimseme ve onunla
hoﬂnut yaﬂama say›labilir. Görüldü¤ü gibi çok
say›da psikolojik de¤iﬂiklik yaﬂanmaktad›r. Genç
birey hem duygusal, hem biliﬂsel, hem de davran›ﬂsal düzeyde zorlanmakta, yeni uyumlar› gerektiren stresleri yaﬂamaktad›r (Baltaﬂ ve Baltaﬂ,
1985).

Çocuklar ve ergenlerin yaﬂad›klar› stresin en
s›k rastlanan nedenleri, ebeveynin boﬂanmas› ve
ayr›lmas›, çeﬂitli türlerde (zihinsel, fiziksel ya da
cinsel) istismar, yas ve okulda yaﬂad›klar› sorunlar olabilmektedir (Markham, 1998).
Ergenlerde etkin problem odakl› baﬂaç›kma
tarz›n›n, öz güveni (Towbes ve ark.,1989), kontrol alg›s› (Palanc›, 2000) ve baﬂar› düzeyi yüksek
olanlarda (Kahraman,1995; Do¤an, 1999; Aysan,
1988), aile üyelerinden hepsine veya herhangi birine yak›nl›k duyanlarda, kendilerini “kararl›”,
“müdahaleci”, “becerikli”, “mutlu” olarak alg›layan ve deste¤i içten alanlarda (Aysan,1988), herkes taraf›ndan sevildi¤ini düﬂünenlerde (Do¤an,
1999), olumluya odaklananlarda ve iyimser karﬂ›laﬂt›rmalar yapabilenlerde (Jampol, 1989) daha
s›k kullan›ld›¤› belirlenmiﬂtir. Ayr›ca çocuklarda
ve ergenlerde sosyal içerikli stres durumlar›nda,
daha çok problem odakl› baﬂaç›kma stratejisinin
kullan›ld›¤› belirtilmiﬂtir (Lazarus ve ark., 1986).
Annenin e¤itim düzeyi de stresle baﬂaç›kma tarzlar›ndan kendine güvenli yaklaﬂ›m, çaresiz yaklaﬂ›m, boyun e¤ici yaklaﬂ›m ve sosyal deste¤e baﬂvurma davran›ﬂ›n› etkilemektedir (Akba¤, 2000).
Stresle baﬂaç›kma ile ilgili yurt içi ve yurt d›ﬂ›nda yap›lan araﬂt›rmalarda, cinsiyet de¤iﬂkeniyle ilgili farkl› bulgular elde edildi¤i görülmektedir.
Buna göre, baz› araﬂt›rmalarda, baﬂaç›kma
tarzlar› aç›s›ndan cinsiyetler aras›nda anlaml› bir
farkl›l›k bulunmamaktad›r (Hamilton ve Fagot,
1988; ﬁahin, 1995, Baldwin ve ark., 1997). Yap›lan literatür taramas›nda, stresle baﬂaç›kma tarzlar› aç›s›ndan cinsiyetler aras›nda bir farkl›l›k oldu¤unu belirten araﬂt›rmalarda, cinsiyet de¤iﬂkeniyle ilgili elde edilen bulgular ﬂu ﬂekilde özetlenebilir:
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tejilerini, k›zlara göre daha fazla tercih etmektedirler (Palanc›, 2000). Buna göre erkekler, daha
çok, do¤rudan harekete geçmekte (Stone ve Neale, 1984), problem odakl› baﬂaç›kma stratejilerini, k›zlara göre daha fazla kullanmakta (Folkman
ve Lazarus, 1980; Ptacek ve arkadaﬂlar›, 1994) ve
stresle baﬂaç›kma stratejileri aç›s›ndan k›zlara göre daha baﬂar›l› olmaktad›rlar (Y›lmaz, 1993). Yine baﬂaç›kma stratejilerinden iyimser yaklaﬂ›m,
erkekler taraf›ndan daha çok tercih edilmektedir
(Oral, 1994; Akba¤, 2000).
a. Kadercilik ve do¤aüstü güçlere inanma yollar›, erkekler taraf›ndan daha s›k kullan›lmaktad›r
(Oral, 1994).
b. Erkeklerin kendilerini suçlama ve hayal etme düzeyleri (Aysan, 1988; Kahraman, 1995),
k›zlara göre daha düﬂüktür. Oral (1994) ise, kendini suçlama e¤iliminin erkeklerde daha s›k tercih
edildi¤ini belirtmektedir.
c. Erkekler k›zlara göre daha çok kaç›nma
davran›ﬂ› göstermektedir (Aysan, 1988; Oral,
1994; Kahraman, 1995; Do¤an, 1999). Biyolojik
kimyasal kaç›ﬂ da (alkol ve sigara kullan›m› vb.)
erkeklerde k›zlardan daha fazla görülmektedir
(Palanc›, 2000).

K›zlarda Stresle Baﬂaç›kma Tarzlar› ‹le ‹lgili
Bulgular: K›zlar erkeklere göre daha fazla problem çözme stratejisini kullanmaktad›r (Patterson
ve Mc Cubin, 1987; Aysan, 1988; Do¤an, 1995;
Kahraman, 1995). Baz› araﬂt›rmalara göre de, k›zlar daha çok duygusal odakl› baﬂaç›kma tarzlar›n›
kullanmaktad›rlar (Ptacek ve ark., 1994; Palanc›,
2000). Stone ve Neale’e (1984) göre ise k›zlar,
uzak durma, dua etme gibi edilgen stratejileri kullanmaktad›r. Yine çaresiz yaklaﬂ›m, k›zlar taraf›ndan daha çok kullan›lmaktad›r (Oral, 1994;
Akba¤, 2000).

a. K›zlar›n kendilerini suçlama ve hayal etme
düzeyleri (Aysan, 1988; Kahraman, 1995) ile
kendilerine olan güvenleri (Patterson ve Mc Cubin, 1987), erkeklere göre daha yüksektir. Bunun
yan› s›ra, k›zlar›n stres düzeyleri, erkeklere göre
daha yüksektir (Y›lmaz, 1993).
b. K›zlarda kaç›nma davran›ﬂ›, sosyal deste¤in
uygun yap›da bulunamamas› veya kullan›lamamas› durumlar›nda artmaktad›r (Palanc›, 2000,
Özer, 2001). Ayr›ca, stres veren durumlar›n
olumsuz etkilerinin giderek artmas› ve yo¤unlaﬂmas› sonucunda, k›zlar›n kaç›nma türü baﬂaç›kma
e¤ilimleri artmaktad›r (Flieshman, 1984).
c. Baz› araﬂt›rmalarda sosyal destek arama düzeyi, k›zlarda, erkeklere göre daha yüksek bulunurken (Stone ve Neale, 1984; Patterson ve Mc
Cubin, 1987; Aysan, 1988; Baum ve Grunberg,
1988; Oral, 1994; Ptacek ve ark., 1994; ﬁahin ve
Durak, 1995; Do¤an, 1999; Akba¤, 2000; Özer,
2001); baz›lar›nda sosyal destek arama düzeyinde, cinsiyete göre bir farkl›l›k bulunamam›ﬂt›r
(Kahraman, 1995).
Baz› araﬂt›rmalara göre, yukar›da sözü edilen
bulgular›n tersine, kendini suçlama ile hayal etme
düzeyleri (Do¤an, 1999) ve problem çözme stratejisi (Özer, 2001), iki cins aras›nda anlaml› bir
farkl›l›k yaratmamaktad›r.
Billing ve Moss’a (1982) göre de cinsiyet,
stresi azaltacak ve tampon görevi görecek de¤iﬂiklikleri haz›rlayarak, baﬂaç›kma stratejilerini
belirlemede etkilidir (akt., Palanc›, 2000).
Bindokuzyüzyetmiﬂsezik y›l›nda Londra’da
yay›mlanan bir bültende, erkek çocuklar›n, çeﬂitli
stresler karﬂ›s›nda k›z çocuklardan daha çok sald›rganl›k gösterdikleri; buna karﬂ›l›k k›z çocuklar›n stres karﬂ›s›nda daha çok kayg› ve çökkünlük
gösterdikleri bildirilmiﬂtir (Baltaﬂ ve Baltaﬂ,
2002).
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Gök’e (1995) göre, kad›nlar baﬂaç›kma yollar›n› erkeklerden daha fazla kullanmaktad›r. Daha
esnek ve geniﬂ repertuara sahiptir. Ancak kulland›klar› teknikler daha az etkilidir. Kad›nlar olaylar›, erkeklere göre daha s›kl›kla kontrol edilemez
olarak de¤erlendirmekte ve bu nedenle duygu
odakl› baﬂaç›kma tarzlar›n› daha fazla kullanmaktad›rlar.
Bu araﬂt›rman›n amac›, ergenlerin stresle baﬂaç›kma tarzlar› ile cinsiyetleri aras›ndaki iliﬂkiyi
incelemektir. Araﬂt›rman›n amac›na dönük olarak, aﬂa¤›daki sorulara yan›t aranm›ﬂt›r:
1. Ergenlerin stresle baﬂaç›kma tarzlar›ndan
kendine güvenli yaklaﬂ›m, iyimser yaklaﬂ›m, çaresiz yaklaﬂ›m, boyun e¤ici yaklaﬂ›m ve sosyal
deste¤e baﬂvurma davran›ﬂ› aç›s›ndan, ortalama
puanlar› ne düzeydedir?
2. Stresle baﬂaç›kma tarzlar›ndan kendine güvenli yaklaﬂ›m, ergenlerin cinsiyetlerine göre
farkl›laﬂmakta m›d›r?
3. Stresle baﬂaç›kma tarzlar›ndan iyimser yaklaﬂ›m, ergenlerin cinsiyetlerine göre farkl›laﬂmakta m›d›r?
4. Stresle baﬂaç›kma tarzlar›ndan çaresiz yaklaﬂ›m, ergenlerin cinsiyetlerine göre farkl›laﬂmakta m›d›r?
5. Stresle baﬂaç›kma tarzlar›ndan boyun e¤ici
yaklaﬂ›m, ergenlerin cinsiyetlerine göre farkl›laﬂmakta m›d›r?
6. Stresle baﬂaç›kma tarzlar›ndan sosyal deste¤e baﬂvurma, ergenlerin cinsiyetlerine göre farklaﬂmakta m›d›r?

Yöntem

tim y›l›nda, ‹stanbul ili Beﬂiktaﬂ ilçesinde Milli
E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› dört ilkö¤retim okulunun 8. S›n›f ö¤rencileri (333 kiﬂi) örneklemi oluﬂturmuﬂtur. Araﬂt›rmaya kat›lan 333 ö¤renciden
161’i (% 48,3’ü) erkek, 172’si (51,7’si) ise k›zd›r.
Veri Toplama Araçlar›
Araﬂt›rmada verileri toplamak için, araﬂt›rmac› taraf›ndan geliﬂtirilen “Kiﬂisel Bilgi Formu” ile
Folkman ve Lazarus taraf›ndan geliﬂtirilen ve ﬁahin ve Durak (1995) taraf›ndan k›salt›larak, geçerlik ve güvenirlik çal›ﬂmas› yap›lan “Stresle Baﬂaç›kma Tarzlar› Ölçe¤i”nden yararlan›lm›ﬂt›r.
Stresle Baﬂaç›kma Tarzlar› Ölçe¤i (SBTÖ), Lazarus ve Folkman’›n “Baﬂaç›kma Yollar› Envanteri”nden (Ways of Coping Inventory) hareketle
üniversite ö¤rencileri için haz›rlanm›ﬂ, daha k›sa
ve çeﬂitli stres durumlar›nda geçerli¤i olan 30
maddelik 4’lü likert tipi bir ölçektir. ﬁahin ve Durak (1995) taraf›ndan üniversite ö¤rencileri üzerinde uyarlama çal›ﬂmalar› gerçekleﬂtirilen
SBTÖ, baﬂaç›kma tarzlar›n› kendine güvenli yaklaﬂ›m, iyimser yaklaﬂ›m, çaresiz yaklaﬂ›m, boyun
e¤ici yaklaﬂ›m ve sosyal deste¤e baﬂvurma olmak
üzere beﬂ alt boyutta de¤erlendiren geçerlik ve
güvenirlik çal›ﬂmalar› tatminkar sonuçlar vermiﬂ
bir ölçektir.
Verilerin Toplanmas›
Araﬂt›rman›n verileri 2002-2003 e¤itim ö¤retim y›l›n›n II. döneminde toplanm›ﬂt›r. Uygulama,
önceden belirlenmiﬂ örneklem grubuna, gerekli
izin iﬂlemleri tamamland›ktan sonra, araﬂt›rmac›
taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂ; yaklaﬂ›k bir ders saati (40 dakika) sürmüﬂtür. Bu s›rada uygulama yap›lan okullar›n rehber ö¤retmenlerinden yard›m
al›nm›ﬂt›r.

Örneklem

Verilerin Çözümlenmesi

Araﬂt›rma, “iliﬂkisel tarama modeli”ne uygun
olarak haz›rlanm›ﬂ olup, 2002-2003 e¤itim - ö¤re-

Tüm ö¤rencilerin kullan›lan “Stresle Baﬂaç›kma Tarzlar› Ölçe¤i”nden ald›klar› puanlar›n orta167
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lama ve standart sapmalar› hesaplanm›ﬂt›r. Cinsiyete göre stresle baﬂaç›kma tarzlar›n›n farkl›laﬂ›p
farkl›laﬂmad›¤›n› bulmak için, iki grup aras›ndaki
fark› test eden “Ba¤›ms›z Grup t Testi” tekni¤inden yararlan›lm›ﬂt›r. ‹statistiksel anlaml›l›k düzeyi .05 olarak kabul edilmiﬂtir.

Tablo 1. Genel Grubun Stresle Baﬂaç›kma
Tarzlar› Puanlar›na ‹liﬂkin Sonuçlar
Stresle Baﬂaç›kma Tarzlar›

X

SS

Kendine güvenli yaklaﬂ›m

2,10

,53

‹yimser yaklaﬂ›m

1,81

,58

Çaresiz yaklaﬂ›m

1,34

,55

Boyun e¤ici yaklaﬂ›m

,79

,47

Genel Grubun Stresle Baﬂaç›kma Tarzlar›na
‹liﬂkin Bulgular

Sosyal destek arama yaklaﬂ›m›

1,92

,55

Ergenlerin stresle baﬂaç›kma tarzlar›n›n, -kendine güvenli yaklaﬂ›m, iyimser yaklaﬂ›m, çaresiz
yaklaﬂ›m, boyun e¤ici yaklaﬂ›m ve sosyal deste¤e
baﬂvurma davran›ﬂ› aç›s›ndan- ortalama puanlar›n›n, ne düzeyde oldu¤unu belirlemek amac›yla,
çal›ﬂma grubunun, Stresle Baﬂaç›kma Tarzlar› alt
ölçeklerinden ald›klar› puanlar›n ortalama ve
standart sapmalar› Tablo 1’de verilmiﬂtir.

leyicili¤i olmad›¤› söylenebilir. Araﬂt›rmam›za
göre etkili yöntemlerin, daha çok k›zlar taraf›ndan
tercih edilmesinin bir nedeni, örneklem grubunun, henüz ergenlik gibi bir geliﬂim döneminin
baﬂlang›c›nda bulunmalar› olabilir. K›zlar›n bu
döneme erkeklerden daha önce girmeleri, bu nedenle de yaﬂ›tlar› olan erkek ergenlerden, göreceli olarak daha olgun olmalar›, stresle baﬂaç›kmada
etkili yöntemleri tercih etmelerinde etkili olabilir.
Bu dönemde kimlik geliﬂiminin henüz tamamlanmad›¤› düﬂünülürse, kullan›lan stresle baﬂaç›kma
tarzlar›n›n ileride tercih edilecek stratejilere bir alt
yap› oluﬂturaca¤› söylenebilece¤i gibi, farkl› stratejilere yönelme de söz konusu olabilir.

Bulgular

Tablo 1’de görüldü¤ü gibi, genel grup içerisinde, en yüksek ortalama, kendine güvenli yaklaﬂ›m alt ölçe¤inden; en düﬂük ortalama ise boyun
e¤ici yaklaﬂ›m alt ölçe¤inden elde edilmiﬂtir.
Cinsiyete Göre Stresle Baﬂaç›kma Tarzlar›na
‹liﬂkin Bulgular
Stresle baﬂaç›kma tarzlar›ndan kendine güvenli yaklaﬂ›m, iyimser yaklaﬂ›m, çaresiz yaklaﬂ›m,
boyun e¤ici yaklaﬂ›m, sosyal destek arama yaklaﬂ›m›n›n, cinsiyete göre farkl›laﬂ›p farkl›laﬂmad›¤›n› saptamak amac›yla “Ba¤›ms›z Grup T Testi”
tekni¤i uygulanm›ﬂt›r.
Elde edilen sonuçlar, kendine güvenli yaklaﬂ›m, iyimser yaklaﬂ›m ve sosyal destek arama
yaklaﬂ›m›n›n daha çok k›zlar taraf›ndan tercih
edildi¤ini; çaresiz yaklaﬂ›m ile boyun e¤ici yaklaﬂ›mlar› tercih etmede ise cinsiyete göre anlaml›
bir farkl›l›k olmad›¤›n› göstermiﬂtir. Bu do¤rultuda k›zlar›n daha çok aktif, etkili yöntemleri tercih
ettikleri; etkisiz yöntemlerde ise cinsiyetin belir-

Sonuç
1. Genel grubun stresle baﬂaç›kma tarzlar›ndan
en çok tercih etti¤i yaklaﬂ›m›n, kendine güvenli
yaklaﬂ›m oldu¤u; bunu sosyal destek arama yaklaﬂ›m›n izledi¤i; en az tercih edilen yaklaﬂ›m›n ise
boyun e¤ici yaklaﬂ›m oldu¤u görülmektedir.
2. K›zlar, erkeklere göre kendine güvenli yaklaﬂ›m› daha fazla tercih etmektedirler.
3. K›zlar, erkeklere göre iyimser yaklaﬂ›m› daha fazla tercih etmektedirler.
4. K›zlar ve erkeklerin çaresiz yaklaﬂ›m› kullanma davran›ﬂlar› aras›nda anlaml› bir farkl›l›k
yoktur.
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Tablo 2. Cinsiyet De¤iﬂkenine Göre Stresle Baﬂaç›kma Tarzlar›n›n Farkl›laﬂ›p Farkl›laﬂmad›¤›na
‹liﬂkin Ortalama, Standart Sapma ve Ba¤›ms›z
T-Testi Sonuçlar›
cinsiyet N
K›z
161
Kendine Güvenli
Yaklaﬂ›m

x
2.18

ss
.52

t
2.74**

Erkek 172

2.02

.53

K›z

1.91

.54

161

3.03**

‹yimser Yaklaﬂ›m
Erkek 172

1.72

.60

K›z

161

1.39

.58

Erkek 172

1.29

.52

K›z

.77

.44

Akba¤, M. (2000). Stresle Baﬂaç›kma Tarzlar›n›n Üniversite Ö¤rencilerinde Olumsuz Otomatik Düﬂünceler, Transaksiyonel
Analiz Ego Durumlar› ve Baz› De¤iﬂkenler Aç›s›ndan ‹ncelenmesi, Yay›mlanmam›ﬂ Doktora Tezi, ‹stanbul: Marmara
Üniversitesi E¤itim Bilimleri Enstitüsü.
Aysan, F. (1988). Lise Ö¤rencilerinin Stres Yaﬂant›lar›nda Kulland›klar› Baﬂaç›kma Stratejilerinin Baz› De¤iﬂkenler Aç›s›ndan ‹ncelenmesi, Yay›mlanmam›ﬂ Doktora Tezi, Hacettepe
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Baldwin, D.R., Harris, S.M. & Chambliss, L.N. (1997). Stress and
illnes in adolescence. Adolescence, 32 (128), 839-853.
Baltaﬂ, A. & Baltaﬂ, Z. (1985). Gençlik Ça¤› ve Stres Aile ve Çocuk
Dergisi, Gençlik Y›l› Konferanslar›, 1985, s.83-99.

1.63*

Çaresiz Yaklaﬂ›m

Kaynaklar

Baltaﬂ, A. & Baltaﬂ, Z. (2002). Stres ve Baﬂaç›kma Yollar›, ‹stanbul:
Remzi Kitabevi.
Baum, A. & Grungberg, N.E. (1991), Gender, Stress And Health,
Health Psychology, 10 (2), 80-85.
Cücelo¤lu, D. (1993). ‹nsan ve Davran›ﬂ›, ‹stanbul: Remzi Kitabevi.

Boyun E¤ici
Yaklaﬂ›m

Sosyal Destek
Arama

161

Erkek 172

.82

.50

Do¤an, T. (1999), Baﬂkent Üniversitesi Ö¤rencilerinin Stresle Baﬂaç›kma Stratejilerinin Baz› De¤iﬂkenlere Göre ‹ncelenmesi.,Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

K›z

161

2.06

.51

Fleishman, J. (1984). Personal Characteristic and Coping Patterns,
Journal of Health and Social Behavior, 25, 229-244.

Erkek 172

1.79

.55

-.96*

4.50***

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

5. K›zlar ve erkeklerin boyun e¤ici yaklaﬂ›m›
kullanma davran›ﬂlar› aras›nda anlaml› bir farkl›l›k yoktur.
6. K›zlar, erkeklere göre sosyal destek arama
yaklaﬂ›m›n› daha fazla tercih etmektedirler.
Bu do¤rultuda stresle baﬂaç›kma tarzlar› ile
cinsiyet aras›ndaki iliﬂkiyi özetleyecek olursak,
k›zlar, kendine güvenli yaklaﬂ›m, iyimser yaklaﬂ›m ve sosyal destek arama yaklaﬂ›m›n› erkeklere
göre daha fazla tercih etmektedirler. Buna karﬂ›n,
k›zlar ve erkeklerin, çaresiz ve boyun e¤ici yaklaﬂ›m› kullanma davran›ﬂlar› aras›nda anlaml› bir
farkl›l›k yoktur.
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