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ABSTRACT

Objective: Working adolescents is a risk group open to every kind of exploitation
in their work lives as they have not completed their development period yet.
Inappropriate working conditions cause permanent physical and mental 
problems in adolescents. With the aim of protecting and improving the working
adolescents’ mental health, the examination of the relationship between anger
components and mental symptoms in working adolescents has been purposed,
considering that anger is an important factor that foresee the mental health.
Methods: This study included 249 apprenticeship students in Odemis
Professional Training Center. Data was gathered using Knowledge Form, the
State-Trait Anger Expression Inventory (STAXI), Multidimensional Anger Scale
(MAS), and Brief Symptom Inventory (BSI). The data were evaluated by means
of descriptive statistics, mean, standard deviations, parametric and 
nonparametric tests, correlations, reliability and validity tests.
Results: The average age of the adolescents that attended the research was
16.1±1.1. Subscale internal consistency coefficients of the scales used in this
study varied between 0.74 and 0.95 for BSI, between 0.64 and 0.85 for the STAXI,
between 0.88 and 0.98 for the MAS. Correlation coefficients pointed out 
noteworthy (p<0.01, p<0.05) and positive relationships that vary as low, middle
and high level for all subscales between subscales of the STAXI, the MAS, and
the BSI, except for the Anger Control Subscale. When working adolescents’
descriptive characteristics were compared with the scale scores of the ado-
lescents, the scale scores revealed statistically significant differences 
regarding gender, age groups, sectors, income levels, perception of the mental
health, and leisure time activities (p<0.05). 
Conclusion: Age, the impact of repudiative and hurtful social attitudes towards
adolescent, the aspect of adolescents’ time allocation to rest and entertain-
ment, the status of being satisfied with his/her work have been ascertained as
considerable to determine level of anger and reactions of anger on working
adolescents. Positive and significant relations have been determined between
anger and mental symptoms. (Archives of Neuropsychiatry 2010; 47: 105-10)
Key words: Working adolescents, anger and mental symptoms

ÖZET 

Amaç: Çal›flan ergenler henüz geliflim sürecini tamamlamam›fl oldu¤u için, ça-
l›flma hayat›nda her türlü istismara aç›k bir risk grubudur. Uygunsuz çal›flma ko-
flullar›, ergenlerde kal›c› bedensel ve ruhsal sorunlara neden olmaktad›r. Bu ça-
l›flmada çal›flan ergenlerin ruh sa¤l›¤›n›n korunmas› ve gelifltirilmesi amac›yla,
ruh sa¤l›¤›n› yordamakta öfkenin önemli bir faktör oldu¤u düflünülerek, çal›flan
ergenlerde öfke bileflenleri ile ruhsal belirtiler aras›ndaki iliflkinin incelenmesi
amaçlanm›flt›r.
Yöntemler: Araflt›rma, Ödemifl Mesleki E¤itim Merkezinde, 249 ö¤renci ile yürü-
tülmüfltür. Araflt›rmada veriler; Bilgi Formu, Sürekli Öfke ve Öfke Tarz Ölçe¤i
(SÖÖTÖ), Çok Boyutlu Öfke Ölçe¤i (ÇBÖÖ), K›sa Semptom Envanteri (KSE) kul-
lan›larak toplanm›flt›r. Veriler SPSS® 12 paket program› kullan›larak, tan›mlay›-
c› istatistik, ortalama, standart sapma, önemlilik testleri, korelasyonel yöntem-
ler ve ölçek güvenirli¤i bak›larak de¤erlendirilmifltir. 
Bulgular: Araflt›rmaya kat›lan ergenlerin yafl ortalamas› 16.1±1.1’dir. Çal›flmada
kullan›lan ölçeklerin, çal›flma grubu için alt ölçek iç tutarl›k katsay›lar›; KSE için,
.74 ile .95 aras›nda; SÖÖTÖ için, .64 ile .85 aras›nda; ÇBÖÖ için, .88 ile .98 ara-
s›nda de¤iflmektedir. SÖÖTÖ, ÇBÖÖ ve KSE alt ölçekleri aras›nda korelasyon
katsay›lar› öfke kontrol d›fl›nda tüm alt ölçekler için düflük, orta ve yüksek dü-
zeyde de¤iflen, anlaml› (p<0.01, p<0.05), pozitif iliflkiler göstermifltir. Çal›flan er-
genlerin tan›t›c› özellikleri ile ölçeklerden ald›klar› puanlar karfl›laflt›r›ld›¤›nda;
Cinsiyet, yafl gruplar›, iflkolu hakk›ndaki düflünce, gelir durumu ruh sa¤l›¤› alg›-
s› ve bofl zaman aktivitelerine göre ölçek puanlar› istatistiksel olarak anlaml›
fark göstermifltir (p<0.05). 
Sonuç: Bu çal›flmada, öfke ile ruhsal belirtiler aras›nda pozitif ve anlaml› iliflki-
liler saptanm›flt›r. Yafl, ergenlere karfl› reddedici ve incitici toplumsal tutumlar›n
etkisi, ergenlerin e¤lenmeye dinlenmeye vakit ay›rma durumu, iflinden memnun
olma durumu çal›flan ergenlerde öfke düzeyi ve öfke tepkilerini belirlemede
önemli bulunmufltur. (Nöropsikiyatri Arflivi 2010; 47: 105-10)
Anahtar kelimeler: Çal›flan ergenler, öfke, ruhsal belirtiler
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Girifl

Ergenlik, bireyin bedensel, ruhsal ve toplumsal alanda dönü-
flüme u¤rad›¤› çeflitli ve çok boyutlu geliflimsel sorunlar›n ya-
fland›¤› bir süreçtir. Bu dönemde ergenin temel olarak baflarma-
s› gereken geliflimsel görevler vard›r (cinsiyet rolü kabullenme,
duygusal ba¤›ms›zl›¤›n› kazanma, arkadafll›k yeteneklerini gelifl-
tirme, çat›flan de¤erleri uzlaflt›rma, meslek seçimini yapabilme,
öz kimli¤ine ulaflabilme gibi) (1). Türkiye'de ekonomik sorunlar,
kentleflme, göç, gelir da¤›l›m›nda eflitsizlik, e¤itim hizmetlerin-
den yararlanabilme, cinsiyet eflitsizli¤i, çocuk iflçili¤i ve bütün-
cül sosyal politikalar›n yoklu¤u ergenlerin desteklenmesini ön-
celikli bir gereksinim haline getirmektedir (1-3). Ergenlerin h›zl›
ve kritik geliflim süreci desteklenmez ise yetersiz veya tehlikeli
fiziksel aktivite, yanl›fl beslenme, afl›r› risk alma, bilinçsiz cinsel
aktivite, fliddete e¤ilim, zihinsel ve ruhsal sa¤l›k sorunlar› mey-
dana gelmekte ve tüm toplumu ilgilendiren istenmeyen sonuçlar
ortaya ç›kmaktad›r. Destekleme sürecinde dikkat edilmesi gere-
ken, ergenlerin homojen bir grup olmad›¤› ve dahil olduklar› sos-
yal gruplar›n özellikleri nedeniyle farkl› risklere sahip olabilece-
¤idir. Bu nedenle her ergen grubu için farkl› müdahale yöntem-
leri gelifltirmek gerekir (2). 

Çocuk ve ergenler, sanayi devriminden sonraki dönemde
çal›flma hayat›na kat›lm›fllard›r. Çal›flma koflullar› yetiflkinlere
göre düzenlenmifl oldu¤undan çocuk ve ergenler bu ortamdan
olumsuz etkilenmifller ve sa¤l›klar› k›sa zamanda bozulmufltur
(4). Uygunsuz çal›flma koflullar›, çocuk ve ergenlerde kal›c› be-
densel ve ruhsal sorunlara neden olmufltur (5,6). Bunun sonucu
olarak da çocuk ve ergenleri çal›flma hayat›n›n risklerinden ko-
ruma gereksinimi ortaya ç›km›flt›r. Uluslararas› Çal›flma Örgü-
tü’nün (ILO) 138 Say›l› Sözleflmesinde (1973), çal›flma yafl› alt s›-
n›r›n› 15 olarak belirtmifltir. Böylece 15 yafl›n› doldurmufl, 18 ya-
fl›na gelmemifl ergenlerden oluflan grup “genç çal›flan” olarak
adland›r›lm›fl ve çal›flma hayat› ile ilgili mevzuatta bu gruba özel
yer verilmifltir (4,7). 

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar› Sözleflmesine göre (1989)
18 yafl›na kadar her insan çocuk say›l›r, “taraf devletler, her ço-
cu¤un bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal geliflme-
sini sa¤layacak yeterli bir hayat seviyesine hakk› oldu¤unu ka-
bul ederler” denilmifltir (8,9). UNICEF’in raporunda ise, çocukla-
r›n geliflimi bak›m›ndan önem tafl›yan ve bir iflte çal›fl›yor olma-
lar› sebebiyle tehdit alt›nda kalabilen unsurlar; fiziksel, biliflsel,
duygusal, toplumsal ve ahlaki geliflim olarak belirtilmifltir (1). 

‹fl ortam›ndaki tehlikeler bütün çal›flanlar için söz konusu ol-
makla birlikte çocuk ve ergenlerin fiziksel ve zihinsel geliflimle-
rinin tamamlanmam›fl olmas›, e¤itim ve deneyim azl›¤›, oyun he-
vesi, ortam›n yetiflkinlere göre düzenlenmifl olmas› gibi neden-
lerle çal›flma hayat›nda her türlü istismara aç›k bir risk grubudur
(1,4,10). Bu nedenle çal›flma hayat› içindeki çocuk ve ergenler
özel olarak korunmal›d›r (4).

Ergenler, ifl ortam›nda yetiflkinler ile ayn› ortam› paylaflt›kla-
r› için onlardan da yetiflkin davran›fl› beklenmektedir. Bu durum
ergenlerin çeflitli sorunlar yaflamas›na ve kendilerini bask› alt›n-
da hissetmelerine yol açmaktad›r (11). Eriflkinlerle yaflad›klar›
sorunlara çözüm bulmakta deneyimleri yetersiz kalan ergenler,
uygun problem çözme ve bafletme yöntemlerini kullanamamak-
tad›r. Kendilerini yeterli ifade edemeyen ergenlerde; haks›zl›¤a

u¤rad›klar› düflüncesi, öfke duygular›, fliddet ve ruhsal semp-
tomlar artmaktad›r. Yaflanan öfke sonucu, ruh sa¤l›¤›n› olumsuz
etkileyen otomatik düflünceler de artmaktad›r (12). Birey bu dü-
flüncelere sahip oldu¤u zaman kendisini yetersiz, de¤ersiz, kay-
g›l›, depresif hissetme e¤ilimindedir (13).

Klasik psikanalitik görüfle göre içe dönük öfke, depresyonun
ruhsal etiyolojisinde rol oynayan bir etkendir. Bunun yan›nda öf-
kenin depresif belirti kümesinin bir parças› olabilece¤i de ileri
sürülmüfltür. Depresyonu olan hastalar›n yaklafl›k %30-40’›nda
öfke ataklar› görüldü¤ü bildirilmifltir (14).

Literatürde öfke ve sald›rgan davran›fllar, ruhsal sorunlar ve
intihar davran›fl› için önemli bir risk olarak ele al›nmaktad›r
(15,16). ‹ntihar›n birincil düzeyde önlenmesinde ise, sosyoeko-
nomik ve ruhsal sorunlar›n çözümünün önemli oldu¤u belirtil-
mifltir (17). 

Çal›flan ergenlerin ruh sa¤l›¤›n›n korunmas› ve gelifltirilmesi
çabalar›na katk› sa¤lamak amac›yla, ruh sa¤l›¤›n› yordamada
öfkenin önemli bir faktör oldu¤u düflünülerek, bu çal›flmada, ça-
l›flan ergenlerde öfke bileflenleri ile ruhsal belirtiler aras›ndaki
iliflkinin incelenmesi amaçlanm›flt›r. 

Yöntemler

Araflt›rma tan›mlay›c› tiptedir. Etik kurul onay› ve kurum izini
al›narak, Eylül 2008’de Ödemifl Mesleki E¤itim Merkezine kay›tl›
(N=301), okula devam eden, araflt›rmaya kat›lmay› kabul eden,
ölçekleri tam olarak doldurabilen 249 ö¤renci ile yürütülmüfltür.
Örneklem seçimi yap›lmam›flt›r. Araflt›rmada veriler; Bilgi Formu,
Sürekli Öfke ve Öfke Tarz Ölçe¤i (SÖÖTÖ), Çok Boyutlu Öfke Öl-
çe¤i (ÇBÖÖ), K›sa Semptom Envanteri (KSE) kullan›larak toplan-
m›flt›r. Öfkenin tüm bileflenlerini içermesi amac›yla çal›flmada iki
öfke ölçe¤i kullan›lm›flt›r. Ölçekler ö¤rencilere araflt›rmac›n›n
eflli¤inde, 30’ar kiflilik gruplar halinde, bir salona al›narak doldu-
rulmufltur. Veriler SPSS® 12 paket program› kullan›larak tan›m-
lay›c› istatistik, ortalama, standart sapma, önemlilik testleri, ko-
relasyonel yöntemler ve ölçek güvenirli¤i bak›larak de¤erlendi-
rilmifltir. Sonuçlar %95 güven aral›¤›nda, p<0.05 anlaml›l›k düze-
yinde de¤erlendirilmifltir.

Sürekli Öfke ve Öfke Tarz Ölçe¤i (SÖÖTÖ)
1983 y›l›nda Spielberger, Jacobs, Russel ve Crane taraf›ndan

gelifltirilen ölçe¤in Türkiye uyarlamas› Özer taraf›ndan yap›lm›fl-
t›r. Sürekli Öfke ve Öfke Tarz Ölçe¤i 34 maddeden oluflmakta
olup, Sürekli Öfke (10 madde) ve Öfke ifade Tarz› (24 madde) alt
ölçeklerini içermektedir. 

Öfke ifade Tarz› alt ölçe¤inin ayr›ca 3 ayr› alt ölçe¤i vard›r:
Kontrol Alt›na Al›nm›fl Öfke (8 madde), D›fla Yöneltilen Öfke 
(8 madde) ve ‹çe Yöneltilen Öfke (8 madde). Ölçek her bir madde
için 1 ve 4 aras›nda de¤iflen likert tipi bir puanlamaya sahiptir (18). 

Çok Boyutlu Öfke Ölçe¤i (ÇBÖÖ)
‹nsanlar›n öfke konusundaki duygu, düflünce ve tutumlar›n›

belirlemeyi amaçlayan ve 5 bölümden oluflan bir bataryad›r. Li-
kert tipi, 1-5 aras› puanlanmaktad›r. Ölçekten al›nan yüksek pu-
anlar ilgili boyutun daha fazla düflünüldü¤ü/kullan›ld›¤› anlam›na
gelmektedir (19). Bölümleri:

1. Öfke Belirtileri
2. Öfkeye Yol Açan Durumlar (ciddiye al›nmama, haks›zl›¤a

u¤rama, elefltirilme)
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3. Öfkeyle ‹liflkili Düflünceler (öfkesine yönelik düflünceler,
di¤erlerine yönelik öfke düflünceleri, kendine yönelik öfke dü-
flünceleri, dünyaya yönelik öfke düflünceleri)

4. Öfkeyle ‹lgili Davran›fllar (sald›rgan, sakin, kayg›l›)
5. Kiflileraras› Öfkeden oluflmaktad›r (intikam tepkileri, pasif-

agresif tepkiler, içedönük tepkiler, umursamaz tepkiler) (19).
K›sa Semptom Envanteri (KSE)
Çeflitli psikolojik belirtileri taramak amac›yla Derogatis

(1992) taraf›ndan gelifltirilmifl ve 0-4 aras› puanlanan 53 madde-
lik kendini de¤erlendirme türü bir ölçektir. Ölçekten al›nan top-
lam puanlar›n yüksekli¤i, bireyin belirtilerinin s›kl›¤›n› gösterir.
Türkçeye 1994 y›l›nda Nesrin Hisli fiahin ve Ayflegül Durak uyar-
lam›flt›r. KSE’nin Türkiye uyarlamas› iki ayr› çal›flma ile gerçek-
lefltirilmifltir. Ölçe¤in “anksiyete”, “depresyon”, “olumsuz ben-
lik”, “somatizasyon” ve “hostilite (öfke-sald›rganl›k)” ad› verilen
befl faktörden olufltu¤u bildirilmektedir (20,21).

Bulgular

Araflt›rmaya kat›lan ergenlerin yafl› 14-19, yafl ortalamas›
16±1.1’dir. %91.2’si erkek, %87.1’i gelir giderden az veya denk,
annelerin %92.8’i, babalar›n %94’ü ilkö¤retim mezunudur.
%93.2’sinin anne-baba ikisi de sa¤ birlikte yafl›yor, %86.3’ü çe-
kirdek aile ile yaflamaktad›r (Tablo1).

Çal›flan Ergenlerin say›ca en çok oldu¤u ifl kolu (%30’u) kua-
förlük/berberliktir, %92.8’i çal›flt›¤› ifl kolunu kendisine uygun
buldu¤unu belirtmifltir. %23.7’si iflten geriye kalan zamanlar›n›
(evde tar›m/hayvanc›l›k ya da iflyerinde fazla mesai fleklinde)
çal›flarak geçirmektedir. %62.7’si ruh sa¤l›¤›, %64.7’si sorun çöz-
me becerisini çok iyi olarak belirtmifltir (Tablo1).

Çal›flmada kullan›lan ölçeklerin, çal›flma grubu için alt ölçek
iç tutarl›k katsay›lar›; KSE için, .74 ile .95 aras›nda; SÖÖTÖ için,
.64 ile .85 aras›nda; ÇBÖÖ için, .88 ile .98 aras›nda de¤iflmektedir. 

Çal›flan ergenlerin KSE, SÖÖTÖ ve ÇBÖÖ alt ölçek puan or-
talamalar›n›n da¤›l›m› Tablo 2’de verilmifltir.

SÖÖTÖ ve KSE alt ölçekleri aras›nda korelasyon katsay›lar›
öfke kontrol d›fl›nda tüm alt ölçekler için düflük, orta ve yüksek
düzeyde de¤iflen, anlaml› (p<0.01), pozitif iliflkiler göstermifltir.
Öfke kontrol ile somatizasyon aras›nda istatistiksel olarak an-
laml› olmayan negatif iliflki bulunmufltur (Tablo 3).

ÇBÖÖ ve KSE alt ölçekleri aras›nda korelasyon katsay›lar›
(hostilite ile olumsuz benlik, somatizasyon ve anksiyete d›fl›nda)
tüm alt ölçekler için düflük, orta ve yüksek düzeyde de¤iflen (.13 ile
.88 aras›nda), anlaml› (p<0.01, p<0.05), pozitif iliflkiler göstermifltir. 

ÇBÖÖ ve SÖÖTÖ alt ölçekleri aras›nda korelasyon katsay›la-
r› tüm alt ölçekler için düflük, orta ve yüksek düzeyde de¤iflen
(.14 ile .84 aras›nda), anlaml› (p<0.01, p<0.05), pozitif iliflkiler gös-
termifltir. Öfke kontrol, yaln›zca iç öfke, kayg›, sakin, umursamaz
alt ölçekleri ile anlaml› pozitif korelasyon, intikam ve pasif agre-
sif ile anlaml› olmayan negatif korelasyon göstermifltir. Öfke
kontrol için enter regresyon analizi yap›ld›¤›nda öfke kontrolün
%22’sini ba¤›ms›z de¤iflkenler aç›klamaktad›r (iç öfke, kayg›, sa-
kin, umursamaz, intikam t puan› p<0.001). Model ba¤›ml› de¤ifl-
keni aç›klamada önemli bulunmufltur (F=12.5, p<0.001). 

Çal›flan ergenlerin tan›t›c› özellikleri ile ölçeklerden ald›klar›
puanlar karfl›laflt›r›ld›¤›nda:
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Tablo 1. Çal›flan ergenlerin sosyo-demografik özelliklerine göre da¤›l›m›

Sosyo-Demografik Özellikler Say› %

Yafl Grubu 
14-15 73 29.3
16-17 148 59.4
18-19 28 11.2
Yafl Ortalamas› 16.13±1.13
Cinsiyet
Erkek 227 91.2
K›z 22 8.8
Gelir Durumu
Gelir Giderden Az 95 38.1
Gelir Gidere Denk 122 49.0
Gelir Giderden Fazla 32 12.9
Anne E¤itim
Okuryazar de¤il 11 4.4
Okuryazar 5 2.0
‹lkö¤retim 231 92.8
Lise 2 0.8
Baba E¤itim
Okuryazar 7 2.8
‹lkö¤retim 234 94.0
Lise 6 2.4
Üniversite 2 0.8
Anne-Baban›n Durumu
‹kisi de sa¤ birlikte yafl›yor 232 93.2
‹kisi de sa¤ ayr› 7 2.8
Yaln›zca anne sa¤ 8 3.2
Yaln›zca baba sa¤ 2 .8
Kimlerle Yafl›yor
Çekirdek aile 215 86.3
Genifl aile 9 3.6
Ailesiyle (üvey ebeveyn) 4 1.6
Aile büyüklerinden biri 10 4.0
Di¤er (arkadafl, akraba) 11 4.5
‹fl Kolu
Tesisatç› 12 4.8
Aflç› 19 7.6
Torna tesviye 13 5.2
Metal iflleri 20 8.0
Elektrik 30 12.0
Berber- Kuaför 75 30.1
PVC plastik 11 4.4
Kaporta 30 12.0
Mobilya-do¤rama 15 6.0
Di¤er ifl kollar› (45’in üzerinde ifl kolu vard›r ) 24 9.6
‹flkolu Hakk›nda Düflüncesi
Uygun 231 92.8
Karars›z›m 16 6.4
Uygun de¤il 2 .8
Bofl zaman
Dinlenerek-E¤lenerek 190 76.3
Çal›flarak (evde/iflte) 59 23.7
Ruh Sa¤l›¤› Alg›s› 
Çok Kötü 9 3.6
Kötü 46 18.5
‹yi 38 15.3
Çok ‹yi 156 62.7
Sorun Çözme Becerisine ‹liflkin Alg›s› 
Çok Kötü 5 2.0
Kötü 39 15.7
‹yi 44 17.7
Çok ‹yi 161 64.7
TOPLAM 249 100



Cinsiyete göre; ciddiye al›nmama (U=1554.5), haks›zl›¤a u¤-
rama (U=1667.5), elefltirilme (U=1932.5), kayg›l› (U=1719.5) alt öl-
çeklerinden k›zlar erkeklere göre daha yüksek puan alm›flt›r ve
bu puan fark› istatistiksel olarak anlaml›d›r (p<0.05). 

Yafl gruplar ile öfkesine yönelik düflünce (KW=9.75), di¤erlerine
yönelik öfke düflünceleri (KW=10.80), kendine yönelik öfke düflün-
celeri (KW=6.56), dünyaya yönelik öfke düflünceleri (KW=12.67),
içedönük (KW=9.42), pasif-agresif (KW=9.77), intikam (KW=11.77),
sald›rganl›k (KW=10.21), sakin (KW=7.69) alt ölçekleri aras›nda ista-
tistiksel olarak anlaml› puan fark› saptanm›flt›r (p<0.05). Anlaml›
olan alt ölçeklerde yafl artt›kça, puan da artmaktad›r.

‹flkolu hakk›ndaki düflüncesi ile sürekli öfke (U=1464), di¤er-
lerine yönelik öfke düflünceleri (U=1327), kendine yönelik öfke
düflünceleri (U=1495.5), dünyaya yönelik öfke düflünceleri
(U=1398), öfkesine yönelik düflünce (U=1430), depresyon
(U=1304.5) alt ölçekleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› puan
fark› saptanm›flt›r (p<0.05). ‹flkolundan memnun olmayan ve ka-
rars›z olanlar›n puanlar› memnun olanlara göre daha yüksektir. 

Gelir durumu ile haks›zl›¤a u¤rama (KW=6.41) alt ölçe¤i ara-
s›nda istatistiksel olarak anlaml› puan fark› saptanm›flt›r
(p<0.05). Gelir düzeyi düfltükçe ölçek puan› artmaktad›r.

Ruh sa¤l›¤›n› alg›lama ile sürekli öfke (KW=8.26), ÇBÖÖ be-
lirtiler (KW=8.89); öfkesine yönelik düflünce (KW=11.14), içedö-
nük (KW=13.03), pasif agresif (KW=9.47), intikam (KW=13.91),
sald›rganl›k (KW=8.11), depresyon (KW=11.51), olumsuz benlik
(KW=6.30), somatizasyon (KW=11.66), hostilite (KW=16.35) alt öl-
çekleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› puan fark› saptan-
m›flt›r (p<0.05). Ruh sa¤l›¤›n› alg›lamas› kötü olanlarda, iyi olan-
lara göre ölçek puanlar› daha yüksektir.

Sorun çözme ile dünyaya yönelik düflünceler (KW=6.84), öf-
ke kontrol (KW=6.85) alt ölçekleri aras›nda istatistiksel olarak
anlaml› puan fark› saptanm›flt›r (p<0.05). Sorun çözmeye iliflkin
alg›s› düfltükçe ölçek puanlar› artmaktad›r.

Bofl zaman aktiviteleri ile kendine yönelik düflünce (U=45.06),
d›fl öfke (U=46.08), depresyon (U=4300.5), kayg›l› (U=4382), umur-
samaz (U=4571) alt ölçekleri aras›nda istatistiksel olarak anlam-
l› puan fark› saptanm›flt›r (p<0.05). Bofl zamanlar›nda evde ve ifl-
te çal›flanlar›n tüm alt ölçek puanlar›, bofl zamanlar›nda e¤lenen
ve dinlenenlere göre daha yüksektir.

Tart›flma

Araflt›rmaya kat›lan ergenlerin büyük oranda aile gelir düze-
yi düflük ve anne-babalar› ilkö¤retim mezunudur. Do¤an ve Ko-
cac›k (2006), yoksullu¤un sosyal s›n›f ve ruh sa¤l›¤› aras›ndaki
iliflkiyi anlamada önemli bir odak oldu¤unu belirtmifltir (22).

Ço¤unlu¤u çal›flt›¤› ifl kolunu benimsemifltir. Kat›l›mc›lar›n
%23.7’si iflten geriye kalan zamanlar›n› evde tar›m/hayvanc›l›k
faaliyetlerine yard›m ederek ya da iflyerinde ücretsiz fazla me-
sai fleklinde çal›flarak geçirmektedir. Birçok çal›flmada da sap-
tand›¤› gibi, ortalama çal›flma süreleri günde 10-11 saati geç-
mektedir (4,6,10). Bachman ve Schulenberg (1993), ifl yo¤unlu-
¤u ve problem davran›fllar aras›nda pozitif korelasyon sapta-
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Tablo 2. Çal›flan ergenlerin KSE, SÖÖTÖ, ÇBÖÖ alt ölçek puan ortalamalar›n›n
da¤›l›m› (N=249)

Ölçekler Min Max Ort Ss

SÖÖTÖ
SÜREKL‹ ÖFKE 10 39 23.43 5.84

Öfke içte 8 31 15.71 4.32
Öfke d›flta 8 31 16.08 5.02
Öfke kontrol 9 32 20.43 4.73

ÇBÖÖ
ÖÖFFKKEEYYEE  ‹‹LL‹‹fifiKK‹‹NN  BBEELL‹‹RRTT‹‹LLEERR‹‹ 14 61 27.57 9.93

Ciddiye al›nmama 20 100 61.46 17.77
Haks›zl›¤a u¤rama 16 80 54.28 16.18
Elefltirilme 5 25 15.02 4.78
Öfkesine yönelik düfl. 9 40 20.29 7.71
Di¤erlerine yönelik öfke düfl. 9 45 20.57 7.36
Kendine yönelik öfke düfl. 7 29 14.94 5.42
Dünyaya yönelik öfke düfl. 5 24 10.88 4.54
‹çedönük tepkiler 10 47 24.88 8.40
Pasif agresif tepkiler 10 48 25.04 8.57
Umursamaz tepkiler 3 15 7.56 3.34
‹ntikam tepkileri 24 109 55.12 20.63
Sald›rgan 12 60 27.17 9.96
Sakin 10 47 24.90 8.17
Kayg›l› 4 20 10.32 3.92

KSE
Depresyon 0 44 12.86 9.96
Olumsuz Benlik 0 38 10.89 8.06
Somatizasyon 0 28 6.23 5.93
Hostilite 0 23 7.86 5.38
Anksiyete 0 39 10.92 8.68

Tablo 3. SÖÖTÖ ve KSE alt ölçekleri aras›ndaki korelasyon katsay›lar› (N=249) 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Sürekli öfke 1
2 Öfke içte .52 (**) 1
3 Öfke d›flta .59 (**) .58 (**) 1
4 Öfke kontrol .05 .17 (**) .02 1
5 Depresyon .31 (**) .44 (**) .37 (**) .03 1
6 Olumsuz benlik .24 (**) .44 (**) .30 (**) .08 .79 (**) 1
7 Somatizasyon .36 (**) .40 (**) .38 (**) .-06 .68 (**) .71 (**) 1
8 Hostilite .45 (**) .40 (**) .51 (**) .00 .61 (**) .58 (**) .62 (**) 1
9 Anksiyete .37 (**) .45 (**) .43 (**) .08 .74 (**) .80 (**) .72 (**) .63 (**)

**p<0.01 



m›fllar ve uzun çal›flma sürelerinin psikososyal güçlüklerin hem
kayna¤› hem de sonucu oldu¤unu vurgulam›fllard›r. Uzun çal›fl-
ma süresinin yemek, uyku, dinlenme ve bofl zaman aktiviteleri-
ni yetersizlefltirdi¤ini belirtmifllerdir (23). Yar› zamanl› çal›flan
ö¤rencilerle yap›lan çal›flmalarda, haftada 20 saat ve üzeri ça-
l›flma süresinin okul performans›n› olumsuz etkiledi¤i, büyük
psikolojik ve bedensel s›k›nt›ya neden oldu¤u, ilaç, alkol kulla-
n›m›, suça ve aileden erken ba¤›ms›zlaflmaya yöneltti¤i belirtil-
mifltir (24-26). Valois ve arkadafllar› (1999), çal›flma saati artt›k-
ça madde kullan›m miktar› ve çeflitlili¤inin artt›¤›n› ve haftada
26-30 saat çal›flanlarda esrar ve kokain kullan›m›n›n daha fazla
oldu¤una vurgu yaparak (27), okul ça¤› çocuklar›n çal›flma sü-
releri konusunda dikkatli olmalar› konusunda yetkilileri ve aile-
leri uyarm›fllard›r (26,27).

Çal›flmada kullan›lan ölçekler çal›flma grubu için geçerli ve
güvenilir bulunmufltur. Öfke kontrol d›fl›nda tüm alt ölçekler dü-
flük, orta ve yüksek düzeyde de¤iflen, anlaml› pozitif iliflkiler gös-
termifltir. Bu sonuç literatür ile uyumludur (14) ve ayr›ca ölçek
seçiminin amaca uygun oldu¤unu göstermektedir. Burada dik-
kati çeken bir nokta da, literatürde bildirilenden farkl› olarak, sa-
dece bast›r›lm›fl öfke de¤il ayn› zamanda d›fla yans›t›lan öfkenin
de depresyon puanlar›yla pozitif bir iliflki göstermesidir. Bu bul-
guyu destekleyen bir çal›flma da vard›r (14).

Geleneksel toplumlarda kültürel normlar nedeniyle k›zlar
duygular›n› d›fla vuramamakta, sald›rgan davran›fllar›n› bast›r-
maktad›r (28,29). Kültürümüz, erkek çocuklar›n›n atak, y›rt›c›
kavgac› olmas›n› makul karfl›larken, k›z çocuklardan uysal, söz
dinleyen, sessiz ve duygular›n› ifade etmeyen bir tav›r bekler
(30). Bu geleneksel tutumun etkisi çal›flmam›zda da ortaya ç›k-
m›flt›r. K›zlar, ciddiye al›nmama, haks›zl›¤a u¤rama, elefltirilme
(öfkeye yol açan durumlar), kayg›l› (öfke davran›fllar›) alt ölçek-
lerinden erkeklere göre anlaml› düzeyde daha yüksek puan al-
m›flt›r. Erkekler ise anlaml› olmamakla birlikte; sürekli öfke, d›fl
öfke, intikam ve sald›rgan davran›fllar alt ölçeklerinden daha
yüksek puan alm›flt›r. Benzer olarak, Tamba¤ ve Öz’ün (2005)
yetifltirme yurdu ve aile yan›nda kalan ergenleri karfl›laflt›rd›kla-
r› çal›flmalar›nda da k›zlar içe dönük tepkiler, elefltirilme, hak-
s›zl›¤a u¤rama, ciddiye al›nmama, kayg›l› davran›fllar ve pasif-
agresif tepkiler alt ölçeklerinden yüksek puan alm›flt›r (31). K›z-
lar›n öfkesi daha çok çevresel kaynakl›d›r ve öfkenin d›fla vuru-
mu erkeklerde oldu¤u gibi do¤rudan ve d›fla dönük de¤il, dolay-
l› ve içe dönüktür. 

Reddedici ve küçük düflürücü tutumlar ergenlerde kayg›, gü-
vensizlik duygular› ve içe kapanmaya neden olmaktad›r (16,32).
Toplumumuzda k›zlar bu tür tutumlarla daha s›k karfl›lafl›r. Bir-
çok çal›flmada, hem çal›flan hem de çal›flmayan k›zlar›n kayg›
düzeyleri erkeklerden yüksek bulunmufltur (32). Az say›da ol-
makla birlikte tersini gösteren bulgular da vard›r. Denizli’de ç›-
raklarla yap›lan bir çal›flmada ise erkeklerin kayg› düzeyi daha
yüksek bulunmufltur (33). Benzer bir çal›flmada ise kötü çevre
koflullar›n›n her iki cinsiyet için de stresör oldu¤u, fakat stres al-
t›nda çal›flan erkeklerde somatik ve psikolojik belirtilerin daha
fazla görüldü¤ü belirtilmifltir (34). 

Hisli fiahin, Durak Bat›gün (2009), ciddiye al›nmama ve elefl-
tirilme gibi durumlarda yo¤un öfke yaflamak, bu öfkeyi pasif-sal-
d›rgan ya da sald›rgan davran›fllarla ifade etmek ve kiflileraras›
iliflkilerde yaflanan öfkeyi içe atmak, intihar olas›l›¤› aç›s›ndan

risk tafl›yan özelliklerdir demifltir (35). Bu sonuç, cinsiyet ayr›m-
c›l›¤›n›n k›z ergenlerin ruh sa¤l›¤›na olan olumsuz etkisinin de bir
göstergesidir. 

Yafl artt›kça, öfke ile ilgili düflünceler (öfkesine yönelik dü-
flünce, di¤erlerine yönelik öfke düflünceleri, kendine yönelik öf-
ke düflünceleri, dünyaya yönelik öfke düflünceleri), Kiflileraras›
öfke tepkileri (içedönük, pasif-agresif, intikam), Öfke davran›flla-
r› (sald›rganl›k, sakin) alt ölçeklerinin puan› artmaktad›r. Benzer
olarak yetifltirme yurdunda kalan ergenlerle yap›lan bir çal›flma-
da da yafl art›kça öfke düzeyi artm›flt›r (16). Hisli fiahin, Durak
Bat›gün’ün (2009) çal›flmas›nda da ayn› alt ölçekler 14-17 yafl
grubunda, 18-25 yafl grubuna göre anlaml› düzeyde yüksektir
(35). Literatürde yafl artt›kça öfke düzeyinin azald›¤› belirtilmek-
tedir (29,35,36). Ancak bu durum geç eriflkinler ve eriflkinlerde
böyledir, ergenlikte tam tersidir. Bu çal›flmada yafl gruplar› s›n›f-
larla paraleldir, puan fark›n›n e¤itim y›llar› ilerledikçe, ç›raklarda
duygusal-bedensel yüklenmenin artmas› ile de ilgili olabilece¤i
düflünülmüfltür.

Yafl seviyesi yükseldikçe çal›flma ortam›n› iyi bulmayanlar
ço¤almaktad›r (37).

‹flkolundan memnun olmayan ve karars›z olanlar›n sürekli öf-
ke, öfkeye yönelik düflünceleri (di¤erlerine yönelik öfke düflünce-
leri, kendine yönelik öfke düflünceleri, dünyaya yönelik öfke dü-
flünceleri, öfkesine yönelik düflünce) ve depresyon puanlar›
memnun olanlara göre daha yüksektir. Çal›flan ergenlerin ifl ile il-
gili memnuniyetinin olmamas›, sürekli öfke ve öfke düflüncelerini
artt›rmaktad›r. ‹fl olanaklar›n›n k›s›tl›l›¤›, sorunlarla bafletme güç-
lü¤ü ergenlerin çaresizlik hissetmelerine yol açmaktad›r ve bu-
nun sonucunda depresif belirtiler artmaktad›r. Bir çal›flmada ç›-
rakl›k e¤itim merkezine kendi iste¤i ile gelmeyenlerde depresyon
riski kendi iste¤i ile gelenlere göre 3 kat yüksek bulunmufltur (38).

Gelir düzeyi düflüklü¤ü ergenlerde haks›zl›¤a u¤rad›¤› dü-
flüncesini güçlendirmektedir.

Ruh sa¤l›¤› alg›s› kötü olanlarda, iyi olanlara göre sürekli öf-
ke, ÇBÖÖ belirtiler, öfkesine yönelik düflünce, Kiflileraras› öfke
(içedönük, pasif agresif, intikam), sald›rgan davran›fllar, ruhsal
belirtiler (depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon, hostilite)
daha yüksektir. Bu da öfke ile ruh sa¤l›¤› aras›nda güçlü bir ilifl-
ki oldu¤unu göstermektedir. Öfkenin ruhsal sorunlar› yordama
da önemli bir ölçüt olabilece¤ini göstermifltir. Ölçekle saptanan
ruhsal belirtiler ile ergenlerin kendi ruh sa¤l›¤› alg›lar› birbiriyle
örtüflmektedir. Bu ayn› zamanda ergenlerin ölçeklere içten yan›t
verdiklerini de göstermektedir.

Bofl zamanlar›nda evde ve iflte çal›flanlar›n kendine yönelik
düflünce, d›fl öfke, depresyon, kayg›l› davran›fllar, umursamaz
tepkiler alt ölçekleri bofl zamanlar›nda e¤lenen ve dinlenenlere
göre daha yüksektir. E¤lenme ve dinlenme tüm çal›flanlar için ol-
du¤u gibi, çocuklu¤un bir uzant›s› olan ergenlikte daha fazla
önemli olmaktad›r (17). Çocuklu¤unu yaflamadan, çal›flma haya-
t›na at›lan ergen, topluma ve ailesine yabanc›laflmaktad›r, sos-
yal geliflimi zarar görmektedir (37).

Sonuç olarak, literatüre benzer bulgular›n yan›nda, ergen
grubunun özelliklerinden kaynaklanan farkl› bulgulara da rast-
lanm›flt›r. Gaylin (1984), Novaco(1986), McKay ve Rogers (1989)
gibi teorisyenler stresin öfkeye neden oldu¤u görüflündedir (akt.
39). Çal›flan ergenler birçok stresörle karfl› karfl›yad›r ve bu ayn›
zamanda ruh sa¤l›klar›n› da etkilemektedir. Çal›flmada yafl,
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ergenlere karfl› reddedici ve incitici toplumsal tutumlar›n etkisi,
ergenlerin e¤lenmeye dinlenmeye vakit ay›rma durumu, iflinden
memnun olma durumu çal›flan ergenlerde öfke düzeyi ve öfke
tepkilerini belirlemede önemlidir. Öfke ile ruhsal sorunlar önem-
li derecede iliflkili bulunmufltur. Ruhsal sorunlar› önleme çal›fl-
malar›nda öfke bileflenlerinin tan›mlanarak, öfke yönetimi sa¤-
lanmas›n›n yararl› olaca¤› görüflüne var›lm›flt›r. Bu sonuçlar
do¤rultusunda çal›flan ergenlerin ruh sa¤l›¤›n› gelifltirmek ama-
c›yla araflt›rman›n yap›ld›¤› okulda “Öfke Yönetimi” ile ilgili yar›
deneysel bir çal›flma planlanm›flt›r. Ayr›ca ergenlerin çal›flma
alan›ndaki (çal›flma süreleri ve koflullar› gibi) ve özel yaflamla-
r›ndaki (madde kullan›m› gibi) risklerin belirlenmesi ve sosyal
geliflimlerinin desteklenmesi ile ilgili projelerlerin bafllat›lmas›
okul yönetimine önerilmifltir. 
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