
  

Ergenlerde Öfke İfade Tarzı Ve İlişkili Faktörler 
 

Banu ALBAYRAK*, Yasemin KUTLU** 

ÖZET 
Çalışmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı, 16-18 yaş arası ergenlerin öfke ifade tarzını ve ergenin 
bireysel/ailesel özellikleri ile öfke ifade tarzı arasındaki ilişkiyi belirlemektir. 

Yöntem: Çalışma, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak planlanmıştır.  Araştırmanın evrenini, İstanbul 
ilinde 4 lisede, eğitim ve öğretim yılına devam eden (N: 905) lise son sınıf öğrencisi; örneklemini ise 
bu evrenden olasılıksız örnekleme yöntemiyle seçilen, yaşları 16-18 arasında olan 158’i kız, 118’i 
erkek toplam 276 lise son sınıf öğrencisi oluşturmuştur. 

Çalışmanın verilerini toplamak için, Demografik Bilgi Formu ve Sürekli Öfke/Öfke İfade Tarzı Ölçeği 
(SÖÖTÖ) kullanılmıştır. Ayrıca ergenlerin Beden Kitle İndekslerini belirlemek için ölçülen kilo ve boy 
ölçümleri bilgi formuna kaydedilmiştir. 

Bulgular: Öğrencilerin, sürekli öfke puanlarının 23.24 ± 5.72; öfke içe vurum puanlarının 15.42 
±3.78; öfke dışa vurum puanlarının 17.70 ± 4.55; öfke kontrol puanlarının ise 19.39 ± 4.53 olduğu 
bulunmuştur. Ayrıca, öğrencilerin sağlık sorunlarından etkilenmeleri ve Beden Kitle İndeks’leri 
arttıkça öfke içe vurumunun arttığı belirlenmiştir.  

Sonuç: Öfke, her yaşta olduğu gibi ergenlerde de görülen önemli duygusal tepkilerden biridir. 
Çalışmada,  ergenlerin öfke kontrolleri daha yüksek bulunmuştur. Bu nedenle, okul sağlığı 
çalışanlarının, öfkenin ifade edilmesine yönelik girişimleri planlaması önemlidir.   

Anahtar Kelimeler: Ergen, öfke ifade tarzı, okul sağlığı, ruh sağlığı 

 

ABSTRACT 
Anger Expression And Related Factors In Adolescents 

 
Background: The purpose of this study is to determine anger expression and the relationship between 
individual/familial characteristics and anger expression among adolescents 16-18 years of age. 

Method: The study was planned as a descriptive-correlational study. The universe of the research is 
905 seniors continuing high school education in Istanbul and the samples of the research is chosen 
which are 158 girls and 118 boys total of 276 seniors adolescents of 16-18 years of age. 

A Demographic Questionnaire and Anger Expression Inventory have been used for collecting data. In 
addition, measured weight and height measurements have been noted to the information form for  
determination of body mass index of adolescents. 

Results: Anger expression score 23.24 ± 5.72; anger-in score 15.42 ± 3.78; anger-out score 17.70 ± 
4.55 and anger-control score 19.39 ± 4.53 have been found of students. In addition, anger-in increases 
have been determined when students' health problems to be affected and body mass index increased . 

Conclusion: Anger is one of the important emotional reactions in adolescents. In the study, anger 
control of adolescent is higher. Therefore, planning initiatives of anger expresssion is important by 
school health staffs.  
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GİRİŞ 
Ergenlik, bireyin gelişim süreci içerisinde çocukluk döneminin bitişiyle başlayıp fizyolojik olarak 
erişkinliğe ulaşıncaya kadar geçen dönemdir (Koç 2004). 

Ergenlik dönemi gelişmekte olan çocuk için yaşanılması zor bir evredir.  Oldukça uzun ve dengeli bir 
davranış döneminden sonra çocuk, ansızın dengesiz ve düzensiz bir evre olan ergenlik dönemine geçer 
(Parman 1998; Yavuzer 1982 ). 

Ergenlerde görülen bu değişken duygusal durumun nedeni, temel bir gereksinmenin karşılanamaması, 
yeterince doyum sağlanamamasına bağlı olabilir ve ergen, birtakım yollarla kendini ifade etmeye 
çalışır. Bu istek ve gereksinmeleri olumlu olarak karşılandığında ergen mutlu olur, yoksa endişelenir 
ve farklı duygusal tepkiler gösterir (Yavuzer 1982). 

Her yaş grubunda olduğu gibi ergenlerin sergiledikleri önemli duygusal ifadelerden biri öfkedir ve 
öfkenin ifade edilme biçimi önemlidir. Eğer öfke uygun yollarla açığa çıkarılmazsa ya da ifade 
edilemezse ergende fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunlara neden olabilir (Starner ve Peters 2004). 

Öfke, insanın doğuştan getirdiği ve yaşamın ilk yıllarında gelişen, çocuk ya da gencin günlük hayatı 
içerisinde çok sık oluşan, doyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere 
karşı verilen son derece doğal, evrensel, saldırganlık ve şiddet içermeyen, hayatı zenginleştiren, 
yaşamın sürdürülmesi için gerekli olan duygusal bir tepkidir  (Avcı 2006; Balkaya 2006; Balkaya ve 
Şahin 2003; Batıgün 2004; Erkek, Özgür ve Babacan Gümüş 2006; Eşiyok, Yasak ve Korkusuz 2007; 
Modrcin-McCarthy, Pullen, Flannery Barnes ve Alpert 1998; Özmen 2006; Soykan 2003; Strayer ve 
Roberts 2004; Tambağ ve Öz 2005). 

 Öfkenin nasıl ifade edildiği çok önemlidir. Öfke, ifade edilme tarzına göre yorumlanmakta ve ifade 
edilişindeki sonuçları nedeniyle sorun yaşanmaktadır (Batıgün 2004; Erkek ve ark. 2006).   

Öfke bireylerde değişik biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Bunlar; öfke içe vurumu, öfke dışa vurumu ve 
öfke kontrolüdür (Bostancı, Çoban, Tekin ve Özen 2006; Lerner 2007; Özer 1997; Starner ve Peters 
2004; Sung, Puskar ve Sereika 2006; Tambağ ve Öz 2005). 

Öfke dışa vurumu; oluşan öfke duygusunun sözel olarak veya davranışa dökülerek dışarıya 
aktarılmasıdır ve öfkenin yol açtığı stresle başa çıkmada uyumsal bir tepkidir. Öfke içe vurumu; 
kişinin gizleyerek ya da öfkeyi içinde tutarak var olan öfke etkenlerine karşı kullandığı alternatif bir 
uyum mekanizmasıdır. Öfke kontrolü ise kişinin başkalarıyla ilişkilerinde öfkesini ne ölçüde kontrol 
ettiği veya ne ölçüde sakinleşme eğiliminde olduğunu belirten durum, bireysel tepkilerle öfkeyi ifade 
eden kontrol deneyimleridir (Starner ve Peters 2004).  

Öfkemizi olduğu gibi, hiç gözden geçirmeden açığa vurmakta bir açıdan sakınca olmayabilir. Bunun 
yararlı ya da gerekli olduğu durumlar da vardır. Ama patlamak ya da kavga etmek geçici bir rahatlama 
sağlasa bile, fırtına dindiğinde genellikle hiçbir şeyin değişmediği görülür (Özer 1997; Lerner 2007). 

Öfke, uygun bir şekilde ifade edilmediğinde, insanların öfkelenen kişiden uzaklaşmasına neden 
olabilir. Bu durum öfkelenen kişide olumsuz benlik kavramına, düşük benlik saygısına, kişilerarası ve 
aile içi iletişim çatışmalarına ve suçluluk duygusuna neden olabilir (Erdem ve ark. 2008; Erkek ve ark. 
2006; Özer 1997). Özellikle ergenlerde görülen bazı davranışsal (çekingenlik, sessizlik, ağlama, 
mutsuzluk, anoreksiya, bulimia vb) ve fizyolojik sorunlara (terleme, baş ağrısı, nefes almakta 
zorlanma vb.) öfkenin uygun bir şekilde ifade edilmemesinin neden olduğu (Balkaya ve Şahin 2003; 
Özer 1997), sağlık durumu, cinsiyet, okul başarısı, aile ve arkadaş ilişkileri gibi faktörlerin ergenin 
öfke ifade tarzını belirlediği ifade edilmektedir  (Yavuzer 1982).  

Bu nedenle öfkenin iyi tanınması, anlaşılması önemlidir ve bu belirlemeler doğrultusunda okul sağlığı 
hemşireleri ergenlerin uygun başa çıkma becerileri geliştirmesinde, ruhsal ve bedensel sorunların 
erken belirlenmesinde anahtar rol oynayabilir.  
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Bu çalışmanın amacı; 16-18 yaş arası ergenlerin öfke ifade tarzını ve ergenin bireysel/ailesel 
özellikleri ile öfke ifade tarzı arasındaki ilişkiyi belirlemektir. 

Araştırmada Yanıtlanması Beklenen Sorular: 

• Araştırmaya katılan ergenlerin öfke ifade düzeyleri nedir? 

• Ergenlerin öfke ifade tarzı ile demografik özellikleri arasında ilişki var mıdır? 

YÖNTEM 
Bu çalışma, 16-18 yaş arası ergenlerin öfke ifade tarzını ve ergenin bireysel/ailesel özellikleri ile öfke 
ifade tarzı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla; tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak planlanmıştır. 
Araştırma, İstanbul ili, Beşiktaş ilçesine bağlı 4 lisede, 5 Kasım 2008-6 Ocak 2009 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini İstanbul ili içerisinde Beşiktaş ilçesine bağlı 4 lisede, 2008-
2009 eğitim ve öğretim yılına devam eden (N: 905) lise son sınıf öğrencisi; örneklemini ise bu 
evrenden olasılıksız örnekleme yöntemiyle seçilen, yaşları 16 ila 18 arasında olan 158’i kız, 118’i 
erkek toplam 276 lise son sınıf öğrencisi oluşturmuştur. 

Çalışmanın verilerini toplamak için, araştırma öncesi uzman görüşüne sunulan Demografik Bilgi 
Formu ve Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği (SÖÖTÖ) kullanılmıştır. Demografik Bilgi Formu, 
54 maddelik bir anket formudur. Ayrıca ergenlerin Beden Kitle İndekslerini (BKI) belirlemek için 
ölçülen kilo ve boy ölçümleri bu forma kaydedilmiştir. 

Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzı Ölçeği (SÖÖTÖ), öğrencilerin öfke ifade tarzlarını belirlemek amacıyla 
Spielberger ve arkadaşları (1983) tarafından geliştirilmiş olup ergen ve yetişkinlere uygulanabilmekte; 
zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. Ölçek, 34 maddelik 4’lü likert tipi bir ölçektir. Hiç (1 puan), 
Biraz (2 puan), Oldukça (3 puan) ve Tümüyle (4 puan) olarak değerlendirilir. Ölçeğin, ilk 10 maddesi 
sürekli öfkeyi, sonraki 24 maddesi öfke ifade tarzlarını ölçmektedir. Sürekli öfke, kişinin genelde 
kendini nasıl hissettiğini, ne derece öfke yaşadığını ifade etmektedir. Sürekli Öfke ölçeğinden 
alınabilecek en düşük puan 10, en yüksek puan 40’tır. Öfke İfade Tarzı Ölçeği, öfke içe vurumu (13, 
15, 16, 20, 23, 26, 27 ve 31. maddeleri), öfke dışa vurumu (12, 17, 19, 22, 24, 29, 32 ve 33. maddeleri) 
ve öfke kontrolü (11, 14, 18, 21, 25, 28, 30 ve 34. maddeleri) olmak üzere üç alt gruptan oluşmaktadır.  
Öfke içe vurumu, öfke dışa vurumu ve öfke kontrolü alt ölçeklerinden alınabilecek en düşük puan 8, 
en yüksek puan 32’dir.  Orjinal ölçeğin Cronbach Alfa değeri .77 ile .88 arasındadır. Ölçeğin 
Türkçe’ye uyarlanması Özer (1994) tarafından yapılmış olup  cronbach alfa değerleri “öfke kontrolü” 
boyutu için .84; “öfke dışa vurumu” boyutu için .78 ve “öfke içe vurumu” boyutu için .62 olarak 
bulunmuştur (Özer 1994) ve Ülkemizde bir çok çalışmada kullanılmıştır (Çalıkuşu,Yücel, Polat ve 
Baykal 2001; Doğan, Güler ve Kelleci 2001; Doğan, Güler ve Koçak 1999; Erkek ve ark. 2006; Güleç, 
Sayar ve Özkorumak 2005; Güleç, Sayar, Topbaş, Karkucak ve Ak 2004; Özmen 2006; Saçar 2007; 
Savaşır ve Şahin 1997; Türkçapar, Güriz, Özel, Işık ve Dönbak Örsel 2004; Yöndem ve Bıçak 2008). 

Bu çalışmada, Cronbach Alpha kat sayısı tüm ölçeğin .76; sürekli öfke için .82; alt ölçeklerden öfke 
içe vurumu için .64; öfke dışa vurumu için .79; öfke kontrolü için ise .81 olarak bulunmuştur.  

Araştırmaya başlamadan önce, Beşiktaş ilçesine bağlı 4 lisede uygulama yapmak için Beşiktaş 
Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden, velilerden ve öğrencilerden gerekli izinler 
alınmıştır.  

Veriler; uygulama için okul yönetimlerinin belirlediği günlerin yemek sonrası ya da fiziksel aktivite 
sonrası olmayan, günün aynı saatlerinde olan bir ders saati içerisinde toplanmıştır.  

Verilerin değerlendirilmesinde, SPSS (Statistical Package for Social Sciences)-Windows 15.0 
programı kullanılmış olup tanımlayıcı istatistiksel metodların (ortalama, standart sapma) yanı sıra 
Oneway Anova Testi, Student t Testi ve Spearman Korelasyon Testi kullanılmıştır. Sonuçlar %95’lik 
güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir. 
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BULGULAR 
Öğrencilerin %57,2’si kız, %42,8’i erkektir; %68,5’i on yedi yaşında olup, yaş ortalaması 17.30 ± 
0,48’dir.  

Öğrencilerin BKI dağılımları incelendiğinde; %67,8’inin (n:187) normal; %9,8’inin (n:27) zayıf, 
%14,9’unun (n:41) hafif şişman ve %7,6’sının (n:21) da obez olduğu bulunmuştur. 

Öğrencilerin sürekli öfke ve öfke ifade tarzı puanları Tablo 1'de gösterilmiştir.  Ayrıca, sürekli öfke ile 
öfke içe vurumu (rs=0.36; p=0.00) ve öfke dışa vurumu (rs=0.66; p=0.00) arasında pozitif anlamlı; 
öfke kontrolü (rs=-0.44; p=0.00) ile arasında ise negatif anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yine öfke dışa 
vurumu ile öfke kontrolü (rs=-0.53; p=0.00) arasında negatif anlamlı ilişki bulunmuştur.  

Tablo 1: Öğrencilerin Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği Puanlarının Dağılımı (N=276) 

  

Alt Gruplar Ort.* SS** Aralık 

Sürekli Öfke (10 madde) 23,24 5,72 12 – 38 

Öfke İçe Vurumu (8 madde) 15,42 3,78 8 – 30 

Öfke Dışa Vurumu (8 madde) 17,70 4,55 9 – 30 

Öfke Kontrolü (8 madde) 19,39 4,53 9 – 32 

* Ort.= Ortalama; ** SS= Standart Sapma; 

Öğrencilerin SÖÖTÖ puanları ile BKI’leri Tablo 2'de karşılaştırılmış olup; BKI ile sürekli öfke ve 
öfke içe vurum düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. BKI’si “zayıf” olarak belirlenen 
öğrencilerin sürekli öfke ve öfke içe vurum düzeyleri diğer öğrencilere göre daha düşükken; BKI’si 
“obez” olarak belirlenen öğrencilerin sürekli öfke ve öfke içe vurum düzeyleri diğer öğrencilere göre 
daha yüksektir. 

Tablo 2: Öğrencilerin Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzları ile Beden Kitle İndeksi'nin 
Karşılaştırılması (N=276) 

  SÜREKLİ ÖFKE          ÖFKE İÇE   ÖFKE DIŞA ÖFKE KONTROL 

   BKI Ort.* SS**   Ort.* SS**   Ort.* SS**   Ort.* SS**   

   Zayıf 21,03(4) 5,54 F=2,46 14,14(4) 2,93  F=4,62 16,77 3,66  F= 1,06 20,14 4,52 

  
F=0,6
2 

   Normal 23,27 5,85 p=0,06 15,30(4) 3,69 p=0,004 17,72 4,78 p=0,37 19,15 4,52 

  
p=0,6
0 

 Hafif Şişman  23,43 5,21  15,48(4) 4,16  17,48 4,58  19,68 4,66  

   Obez 25,47(1) 5,09   18,04(1,2,3) 3,81  19,09 3,16  20,04 4,57  

Ort.= Ortalama; ** SS= Standart Sapma 
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Öğrencilerin sürekli öfke ve öfke ifade tarzları ile bireysel özellikleri ile ilgili karşılaştırmalar Tablo 
3'te verilmiştir. Cinsiyete göre öfke dışa vurumu; davranış biçimine göre sürekli öfke, öfke içe 
vurumu, öfke dışa vurumu, öfke kontrolü; arkadaş ilişkilerine göre öfke içe vurumu; okul başarısını 
değerlendirmeye göre sürekli öfke; alkol kullanımına göre öfke dışa vurumu  arasında anlamlı 
farklılıklar bulunmuştur.  

Öğrencilerin sürekli öfke ve öfke ifade tarzları ile aile özellikleri ile ilgili karşılaştırmalar Tablo 4'te 
verilmiştir. Ailede fikrinin sorulmasına göre sürekli öfke, öfke içe vurumu, öfke dışa vurumu; aile 
yapısına göre sürekli öfke, öfke içe vurumu, öfke dışa vurumu; anneyi tanılamaya göre sürekli öfke, 
öfke dışa vurumu; babayı tanılamaya göre sürekli öfke, öfke içe vurumu, öfke dışa vurumu arasında 
anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 

Öğrencilerin sürekli öfke ve öfke ifade tarzları ile demografik özellikleri arasındaki ilişkileri gösteren 
bulgular  Tablo 5'te verilmiştir. Sağlık sorunundan etkilenme ve BKI ile öfke içe vurumu arasında 
pozitif anlamlı ilişki bulunmuştur.  
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Tablo 3:Öğrencilerin Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzları ile Bireysel Özelliklerinin Karşılaştırılması (N=276) 

SÜREKLİ ÖFKE ÖFKE İÇE ÖFKE DIŞA 
ÖFKE 

KONTROL 
 

 

 Ort.* 
SS*

*  Ort.* SS**  Ort.* 
SS*

*  Ort.* SS**  

Erkek 24,00 5,90 t=1,88 15,88 3,92 t=1,73 18,40 4,60 t=2,21 19,39 4,81 t=0,03 

Cinsiyet Kız 22,69 5,55 p=0,06 15,09 3,66 p=0,09 17,18 4,47
p=0,0

3 19,41 4,34 p=0,98 

Saldırgan 
29,17(2,3,

4) 3,89  17,54(2) 4,33  
22,38(2,3,

4) 4,23  
16,71(2,

3) 4,79  

Girişken 22,61(1) 5,77 F=11,04
14,79(1,3

) 3,43 F= 5,26 17,52(1,3) 4,62
F=12,

66 
19,93(1,

4) 4,72 F=4,70 

Çekingen 22,53(1) 5,04 p=0,000 16,15(2) 4,14
p=0,00

2 
16,13(1,2,

4) 3,51
p=0,0

00 19,44(1) 3,77 p=0,003 

Davranış 
Biçimi 

 

 

 Değişen 24,45(1) 4,89  16,10 3,82  18,70(1,3) 3,77  17,70(2) 3,50  

Çok iyi 22,81 6,02  
14,56(2,

3) 3,52  17,69 4,87  19,52 4,68  

İyi 23,7 5,26 F=0,78 
16,12(1,

3) 3,73 F=9,14 17,57 4,05 F=0,17 19,25 4,25 F=0,08 

Orta 24,22 5,33 p=0,51 
18,22(1,

2) 3,93
p=0,00

0 18,22 3,80 p=0,92 19,26 5,14 p=0,97 

Arkadaş  
ilişkileri 

 

 

 

 Kötü 24,67 7,23  18,00 3,61  18,67 9,29  19,00 2,00  
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Çok iyi 21,67(3) 5,75  14,61 4,41  16,28 4,93  19,56 4,50  

İyi 22,02(3) 5,56 F=4,78 15,48 3,74 F=0,30 17,17(3) 4,36 F=1,94 19,98(3) 4,43 F=1,57 

Orta 24,57(1,2) 5,61 p=0,003 15,51 3,84 p=0,82 18,32(2) 4,69 p=0,12 18,80(2) 4,60 p=0,20 

Okul 
başarısını 

değerlendir
me 

 

 Kötü 22,54 5,85  15,31 3,12  18,08 3,88  20,31 4,68  

Geçer 24,25 4,99  16,58 4,56  19,33 3,73  19,42 4,66  

Orta 23,75 6,03 F=0,94 15,03 3,62 F=1,25 18,17 4,98 F=1,94 18,92 4,58 F=1,33 

İyi 23,19 5,51 p=0,42 15,79 3,70 p=0,29 17,20 4,33 p=0,12 20,07(4) 4,57 p=0,27 

Akademik 

Puan 

 

 Pekiyi 23,27 5,37  15,81 4,94  16,31 2,09  19,19(3) 3,80  

Evet 23,84 5,98 t=1,24 15,47 3,85 t=0,13 19,07 4,91 t=3,50 18,67 4,82 t=1,93 Alkol 
Kullanma 

 Hayır 22,94 5,58 p=0,22 15,41 3,77 p=0,90 16,99 4,21
p=0,00

1 19,77 4,35 p=0,06 

* Ort.= Ortalama; ** SS= Standart Sapma; ***t=student t test; ****F= tek yönlü ANOVA testi; ***** p= anlamlılık 
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Tablo 4: Öğrencilerin Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzları ile Aile Özelliklerinin Karşılaştırılması(N=276) 

SÜREKLİ ÖFKE ÖFKE İÇE ÖFKE DIŞA ÖFKE KONTROL   

    Ort.* SS**   Ort.* SS**   Ort.* SS**     Ort.* SS**   

Çekirdek 23,22 5,71   15,53 3,69  17,56 4,63  19,41 4,61  

Geniş 24,06 6,99 F=0,23 15,00 4,73 F=0,67 18,61 3,93 F=0,82 20,33 4,09 F=0,82 

Aile 

Tipi 

 

 Boşanmış 22,84 4,78 p=0,80 14,58 4,11 p=0,51 18,58 4,15 p=0,44 18,42 4,06 p=0,44 

Evet 22,73 5,56 t= 4,18 15,10 3,58 t= 3,37 17,30 4,42 t= 4,55 19,47 4,45 t=1,34 Fikir 

Sorma Hayır 27,23 5,61  p=0,000 18,03 4,60 p=0,002 21,17 4,14 p=0,000 18,30 4,91 p=0,18 

Anlayışlı 22,41(2) 5,46  14,82(2,3) 3,71  17,33(2) 4,50  19,74(2) 4,51  

Baskıcı 
27,37(1,3,

6) 5,46  16,89(1) 3,98  20,68(1,3) 4,62  17,42(1) 4,32  

 Aşırı kor. 24,23(2) 6,07 F=3,67 16,25(1) 3,52 F=2,98 17,43(2) 4,67 F=2,41 19,16 4,62 F=1,29 

Mükemme
l. 24,93 6,11 p=0,003 16,67 4,58 p=0,01 19,40 4,08 p=0,04 19,00 5,04 p=0,27 

İlgisiz 25,67 6,22  17,50 3,45  18,33 6,50  17,17 5,15  

Aile 

Yapısı 

 

 

 

 

 

 Hepsi 22,55(2) 5,05  16,82 3,25  17,36 2,42  19,82 3,84  
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Sinirli 24,73(2) 5,32  16,04 4,22  19,11(2,3) 4,65  18,82 4,76  

Neşeli 
21,90(1,3,

6) 5,77 F=4,50 14,86(3) 3,64 F=2,11 16,93(1,6) 4,39 F=4,70 19,65 4,46 F=0,99 

Sakin 23,69(2) 5,48 p=0,004 15,95(3) 3,86 p=0,10 17,44(1,6) 4,41 p=0,003 19,75 4,65 p=0,40 

Anneyi 

Tanımla
ma 

 

 

 Değişen 25,45(2) 6,04  14,73 3,07  20,05(2,3) 4,90  18,27 3,76  

 

Sinirli 
25,57(2,3

) 5,39  
16,71(2,3,

6) 3,75  18,64(2) 4,89  18,65(3) 4,60  

Neşeli 22,37(1) 5,69 F=5,90 14,54(1) 3,81 F=4,68 16,67(1,6) 4,07 F=3,33 19,37 4,53 F=1,59 

Sakin 22,32(1) 5,68 p=0,001 15,46(1) 3,82 p=0,003 17,59 4,44 p=0,02 20,07(1,) 4,61 p=0,19 

 

Babayı 

Tanımla
ma 

 

 Değişen 24,47 4,62  14,12(1) 2,93  19,71(2) 5,14  18,65 3,95  

* Ort.= Ortalama; ** SS= Standart Sapma; ***t=student t test; ****F= tek yönlü ANOVA testi; ***** p= anlamlılık 
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Tablo 5: Öğrencilerin Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzları ile Demografik Özellikleri Arasındaki 
İlişki (N=276) 

Spearman's rho 

SÜREKLİ ÖFKE   ÖFKE İÇE   ÖFKE DIŞA ÖFKEKONTROL 

   rs***   p****   rs***   p****   rs***   p****   rs***   p**** 

Yaş (n=276) -0.01 0.88 0.04 0.56 0.03 0.61 -0.02 0.7 

Kaç kardeş (n=275) 0.07 0.24 0.06 0.32 -0.01 0.91 -0.02 0.72 

Kaçıncı çocuk (n=274) 0.06 0.36 0.003 0.96 -0.02 0.73 0.01 0.84 

Boşanma süresi (n=17) -0.18 0.48 0.18 0.48 -0.26 0.31 0.24 0.35 

Kaç yıldır sağ. sor 
(n=59) 0.11 0.42 0.12 0.37 0.09 0.48 0.1 0.47 

Sağ. sor. etkilenme 
(n=62) 0.2 0.13 0.31* 0.02 0.06 0.65 0.02 0.88 

Sigara kul. süresi 
(n=37) 0.17 0.31 0.03 0.86 0.05 0.77 0.05 0.75 

Kaç sigara kul. (n=36) 0.16 0.34 0.2 0.25 0.18 0.29 -0.2 0.24 

Alkol kul. süresi (n=65) -0.14 0.28 -0.17 0.17 -0.12 0.35 -0.01 0.94 

Alkol kul. sıklığı 
(n=95) 0.09 0.39 -0.06 0.59 -0.03 0.79 -0.08 0.45 

BKI (n=276) 0.07 0.25 0.17** 0.01   0.01 0.87 0.07 0.23 

*  Korelasyonlar 0,05 düzeyinde anlamlıdır (Çift taraflı); **Korelasyonlar 0,01 düzeyinde anlamlıdır 
(Çift taraflı); *** rs= Spearman's rho;****p= anlamlılık   

 

TARTIŞMA 
Bu çalışma, 16-18 yaş arası ergenlerin öfke ifade tarzını ve ergenin bireysel/ailesel özellikleri ile öfke 
ifade tarzı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla planlanmış; tanımlayıcı ve ilişki arayıcı bir 
çalışmadır.  

Çalışmada sürekli öfke düzeyi arttıkça, öğrencilerin öfke içe vurumu ve öfke dışa vurumu artmakta; 
öfke kontrolü ise azalmaktadır. Öfke dışa vurum düzeyi arttıkça ise öğrencilerin öfke kontrolü 
azalmaktadır.  

Starner ve Peters (2004) yaptığı çalışmada, sürekli öfke ile öfke içe vurumu, öfke dışa vurumu ve öfke 
kontrolü arasında pozitif anlamlı ilişki bulunmuştur. Sürekli öfke arttıkça öğrencilerin öfke içe vurum, 
öfke dışa vurum ve öfke kontrol düzeylerinde artma saptanmıştır. Öfke dışa vurumu ve öfke içe 
vurumu ifade tarzları ile öfke kontrolü ifade tarzı arasında ise negatif anlamlı ilişki bulunmuştur. Öfke 
dışa vurum ve içe vurum düzeyi arttıkça öğrencilerin öfke kontrolü azalmaktadır (Starner ve Peters  
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2004). Starner ve Peters’ın bulguları, öfke kontrolü ve öfke dışa vurumu açısından bu çalışma ile 
benzerlik göstermektedir. Bu araştırma sonuçu ve mevcut çalışmanın bulgusu, sürekli öfkeli olan ve 
öfkesini içe ya da dışa vuran öğrencilerin öfkelerini kontrol etmekte zorlandıklarını düşündürmüş olup 
öfkenin uygun şekilde ifade edilmesine yönelik ergenlere yapılacak girişimlerin uygun olacağını 
düşündürmüştür. 

Çalışmada, BKI’si “zayıf” olarak belirlenen öğrencilerin sürekli öfke ve öfke içe vurum düzeyleri 
diğer öğrencilere göre daha düşükken; BKI’si “obez” olarak belirlenen öğrencilerin ise sürekli öfke ve 
öfke içe vurum düzeyleri diğer öğrencilere göre daha yüksektir. Literatür taramasında BKI ile öfke 
ilişkisini gösteren çalışmaya rastlanmamıştır.  

Çalışmada, saldırgan davranış biçimine sahip olduğunu ifade eden öğrencilerin sürekli öfke, öfke içe 
vurum ve öfke dışa vurum düzeyleri diğer öğrencilere göre yüksek; öfke kontrol düzeyi daha düşüktür. 
Girişken davranış biçimine sahip olduğunu ifade eden öğrencilerin ise öfke içe vurum düzeyi diğer 
öğrencilere göre daha düşüktür. 

Lutwak, Panish, Ferrari ve Razzino (2001), utanma ve öfke ifadesi arasındaki ilişkiyi inceledikleri bir 
araştırmada, çekingen kişilerin bastırma yoluyla öfkelerini içlerine attıklarını, belirlemişlerdir (Saçar 
2007). 

Çalışmada, arkadaş ilişkilerini “çok iyi” olarak belirten öğrencilerin öfke içe vurum düzeyi diğer 
öğrencilere göre daha düşüktür.  

Bu sonuçlar, akranları tarafından onaylanmanın ergen açısından önemi olduğundan ergenin, sırf 
arkadaş grubundan dışlanmamak için öfkesini dışa vurmuyor olabileceğini ve ergenlerin saldırgan 
davranış gösterip göstermemelerinde, arkadaş ilişkilerinin önemli bir etken olduğu düşünülmüştür. 

Çalışmada, SÖÖTÖ ile öğrencilerin aile içi kararlarda fikir sahibi olması karşılaştırılmış olup öfke içe 
vurum düzeyi ile arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Aile içi kararlarda söz sahibi olmayan 
öğrencilerin öfke içe vurum düzeyi diğer öğrencilere göre daha yüksektir. 

Bu sonuç bize, aile üyelerinin duygularını açık bir şekilde ifade etmemelerinin, onlarda öfke içeren 
duygulara yol açtığını ve çatışmalı bir aile ortamının oluşmasına neden olduğunu düşündürmüştür.  

Çalışmada, aile yapısını baskıcı olarak tanımlayan öğrencilerin sürekli öfke ve öfke dışa vurum 
düzeyleri diğer öğrencilere göre yüksek olup; aile yapısını anlayışlı/ilgili olarak değerlendiren 
öğrencilerin ise öfke içe vurum düzeyi diğer öğrencilere göre daha düşüktür. 

Bu sonuç bize, otoriter ve baskıcı ebeveynlerin, çocuklarını yetiştirirken katı kurallar koyduğunu, 
onların kendilerini ifade etmelerine izin vermediğini; ayrıca çocuklarını yetiştirirken onların arkadaş 
gruplarıyla ilişkilerini sınırlayabildiğini ve bunlarla ilgili sıkı ve kabul edilemez bir takım katı kurallar 
koyduğu için öfke düzeylerinin arttığını düşündürmüştür.   

Çalışmada, okul başarısını “çok iyi” olarak değerlendiren öğrencilerin sürekli öfke ve öfke dışa vurum 
düzeyleri diğer öğrencilere göre daha düşük; “kötü/çok kötü” olarak değerlendiren öğrencilerin ise 
öfke kontrol düzeyi diğer öğrenciler göre daha yüksektir. Aynı zamanda çalışmada, akademik puanı 
“iyi” olan öğrencilerin öfke kontrol düzeyi diğer öğrencilere göre daha yüksektir. 

Campano ve Munakata (2004)’nın, Filipinli 650 ortaokul öğrencisiyle yaptıkları çalışmada 
öğrencilerin öfke düzeyinin yüksek olması ile akademik başarı puanının zayıf olması ve psikosomatik 
şikayetler arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Saçar 2007). Çalışmanın bulguları, Campano ve 
Munakata (2004)’nın bulgularıyla benzerlik göstermemektedir. 

Çalışmada, alkol kullanan öğrencilerin öfke dışa vurum düzeyi, kullanmayan öğrencilere göre daha 
yüksektir. Ailelerinde alkol kullanan birey bulunan öğrencilerin sürekli öfke düzeyleri diğer 
öğrencilere göre daha yüksektir. Babasını sinirli olarak tanımlayan öğrencilerin sürekli öfke ve öfke 
içe vurum düzeyleri diğer öğrencilere göre daha yüksektir. Babasını neşeli olarak tanımlayan 
öğrencilerin öfke dışa vurum düzeyleri diğer öğrencilere göre daha düşükken; babasını sakin olarak  
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tanımlayan öğrencilerin öfke kontrol düzeyleri diğer öğrencilere göre daha yüksektir. Bu durum, 
öğrenilen davranışın önemli olduğunu düşündürmüştür.  

Çalışmada, öğrencilerin sürekli öfke ve öfke ifade tarzları ile demografik özellikleri arasındaki ilişkiler 
incelendiğinde; sağlık sorunlarından etkilenme ve BKI arttıkça öfke içe vurumunun da arttığı 
belirlenmiştir.  

Sonuç olarak; çalışmaya katılan ergenlerin öfke kontrollerinin daha yüksek olduğu; sağlık 
sorunlarından etkilenme ve BKI ile öfke ifadesi arasında ilişki olduğu, sağlık sorunlarından etkilenme 
ve BKI arttıkça öfke içe vurumunun da arttığı belirlenmiştir. Aslında karşılanmamış gereksinimlerin 
işaretçisi olan öfke, sonuçta ortaya çıkışı nasıl olursa olsun, diğer birçok duygu gibi anlaşılabilen, 
kontrol edilebilen, özenle üzerinde durulup çözümlenmesi gereken bir duygudur. Ergenlik döneminde 
yaşanan duygulardan biri olan öfkenin uygun bir şekilde ifade edilmesi için okullarda verilen sağlık 
eğitimlerinin önemli rolü olacaktır. Bu çalışmanın buna yol gösterici olacağı düşünülmüştür. Ancak 
çalışma, belli bir bölgeyi kapsadığı ve örneklem grubu az olduğu için  genellenemez. Bu nedenle, daha 
geniş ve homojen örneklem grupları oluşturulması ileride yapılacak çalışmalar için önerilebilir.  
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