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ÖZET 
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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
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IRAK VE TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE 

ÖĞRENCİLERİNİN ÖFKE İFADE TARZLARI 

 

İBRAHİM MOHEMMED SALİH İBRAHİM 

Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ / KONYA-2018 

  

Bu çalışma ile Irak ve Türkiye’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin öfke ifade 

tarzlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın evrenini Irak ve Türkiye’de öğrenim gören 

üniversite öğrencileri, örneklem grubunu ise Irak Dohuk Üniversitesinde öğrenim gören 743  (410 

erkek, 333 kadın), Türkiye Selçuk Üniversitesi’nde öğrenim gören (361 erkek, 319 bayan) 680 

öğrenci olmak üzere toplam 1423 gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Üniversite öğrencilerinin sosyo-

demografik durumlarının belirlenmesinde kişisel bilgi formu kullanılırken, öfke ifade tarzlarının 

belirlenmesinde ise Spielberger ve arkadaşları (1983) tarafından geliştirilmiş olan Türkçeye uyarlama 

çalışmaları Özer ve arkadaşları (1994) tarafından yapılan “Sürekli Öfke ve Öfke ifade Tarz Ölçeği” 

kullanılmıştır. Bu çalışmada Ölçeğin tamamı için Cronbach’s Alpha değeri .72 olarak belirlenmiştir., 

İkili karşılaştırmalar için Independent Samples t test kullanılırken, çoklu karşılaştırmalarda one-

wayAnova, farklılığın kaynağı için ise Tukey testi kullanılmıştır.  

Üniversite öğrencilerinin öfke alt boyutları yaş, cinsiyet, anne mesleği, anne eğitim durumu, 

baba mesleği, baba eğitim durumu, sınıf düzeyi, sportif faaliyetler, kardeş sayısı gibi değişkenlerle 

değerlendirilerek çeşitli bulgulara ulaşılmıştır. Ulaşılan bulgulara göre öğrencilerin öğrenim 

gördükleri ülkeye, cinsiyetlerine, sportif faaliyetlere, annelerinin eğitim düzeyine ve sınıf düzeylerine 

göre bazı öfke alt boyutlarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Öğrencilerin yaşlarına ve baba 

mesleğine göre yapılan değerlendirmelerde ise öfke alt boyutlarında anlamlı bir farklılığa 

rastlanmamıştır. Iraklı ve Türk öğrencilerin öfke ifadeleri çeşitli değişkenlere göre incelendiğinde ise 

genel olarak Iraklı öğrencilerin öfke alt boyut ortalamaları Türk öğrencilerin ortalamalarından yüksek 

bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Öfke, Öfke İfade Tarzları, Irak ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencileri 
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SUMMARY 

 

 REPUBLIC of TURKEY 

SELCUK UNIVERSITY 
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THE ANGER EXPRESSION STYLES OF UNİVERSITY STUDENTS  
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IBRAHIM MOHEMMED SALIH IBRAHIM 
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This style of working with Iraq and the anger is aimed to study college students in Turkey. 

The study population included Iraq and college students in Turkey, the sample group studying in Iraq 

Dohuk University 743 (410 male, 333 female), Turkey studying at Selcuk University (361 male, 319 

female) 680 students for a total of 1423 volunteers student created. The “Continuous Anger and Anger 

Expression Style Scale” was used by Özer et al. (1994), which was developed by Spielberger et al. 

(1983) in the determination of anger expression styles while socio-demographic conditions of 

university students were determined. In this study, the Cronbach’s Alpha value for the whole scale 

was .72. Independent Samples t test was used for binary comparisons, one-way ANOVA was used for 

multiple comparisons, and Tukey test was used for differences. 

The anger subscales of university students were assessed by variables such as age, sex, 

mother’s education, maternal education status, father’s occupation, father’s education status, class 

level, sportive activities, number of siblings and various findings were reached. According to findings, 

significant differences were found in some anger sub-dimensions according to country, gender, sports 

activities, education levels of mothers and class levels of students. There was no significant difference 

in the anger sub-dimensions in the evaluations made according to the age of the students and the 

father’s occupation. Iraqi anger subscale and overall averages of Iraqi students expressed anger When 

analyzed according to various variables of Turkish students were higher than the average of Turkish 

students. 

Key Words: Anger, Anger Expression, University Students in Iraq and Turkey  
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1. GİRİŞ 

 

Öfke, yaşamımızda oldukça mühim bir yere sahip olmakla birlikte değişik 

yoğunluktaki öfke tepkileri hayatımıza olumlu ya da olumsuz yönde 

yansıyabilmektedir. Nitekim araştırmalara göre kısa süreli ve orta hafiflikteki öfke 

yararlı olabilirken, şiddet derecesine varan sürekli öfke durumu zararlı neticeler 

doğurabilmektedir. Öfke, kişinin doğrulmamış arzularına, beklentilerinin 

karşılanmamasına, olumsuz olarak nitelendirdiği olaylara karşı sergilediği insani ve 

doğal bir tepkidir  (Adana ve Arslantaş 2011).  

Hayatımızın her döneminde karşımıza çıkan öfke duygusu inişli çıkışlı ve 

değişken bir karaktere sahiptir. Bireylerde spesifik bir yapı sergilemediği için öfke 

duygusunun grupsal anlamda kontrol altına alınması oldukça güçtür. Schiraldi ve 

Kerr (2002), Öfke kavramının, sosyal yaşamda incinme, kötü muamele görme ve 

haksızlığa uğrama gibi dış olaylardan ve bireyin iç dünyasında yaşadığı çelişki ve 

çatışmalardan kaynaklanan, hoş olmayan ve rahatsızlık veren, belli bir sıklığı, 

yoğunluğu, süresi, ifade ediliş tarzı ve tolerans eşiği olan bir duygu durumu 

olduğunu belirtmiştir. 

Öfke duygusu her zaman dışarıdan gözlemlenemeyebilir, fiziksel olarak 

kaslarda sertleşme, kaşların çatılması, terleme, üşüme hissi, titreme, ağız kuruluğu, 

ses tonundaki farklılıklar, yüz ifadesinin değişimi gibi birçok farklı belirtiye 

rastlamak mümkündür (Arenofsky ve Blum 2001). Öfkenin gizlendiği ve 

içselleştirildiği durumlarda bireylerdeki öfke duygusunun belirtilerine rastlamak 

mümkün olmayabilir. Dolayısıyla insanlar bazen, öfke tepkisinden çekinerek, öfkeyi 

reddetmeye çalışır. Bunun sonucunda kişi öfke duygusunu ya yanlış bir yere katalize 

eder ya da kendisine yöneltir. Hâlbuki öfkenin doğru şekilde ifade edilmesi için kişi 

öncelikle öfkeyi kabullenmeli, öfkeye sebep olan etkenleri araştırmalı, ardından öfke 

kontrolü devreye girmelidir (Duran ve Eldeleklioğlu 2005). Bu nedenle kişinin öfke 

yaşadığı durumun kaynağını bilmesi oldukça önem teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan öfke de neşe, hüzün, korku, kızgınlık, sevgi gibi insanın 

yaratılışında olan duygulardandır. İnsan duyguları olumlu duygular ve olumsuz 
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duygular olarak ayrılabilir. Bu sınıflandırmada öfke, genellikle şiddet, saldırganlık, 

kızgınlık gibi kavramları çağrıştırdığından olumsuz olarak nitelendirilmektedir. 

Ayrıca öfke duygusunun şiddetiyle orantılı olarak kişi ve yakın çevresi açısından 

problem yaratabilmektedir. Bu, bazen psikolojik olarak kişilere olumsuz etki ederken 

bazen de fiziksel boyuta ulaşabilmektedir (Yöndem ve Bıçak 2008).  Öfke duygusu 

insan hayatında var olan oldukça doğal duygulardan bir tanesidir. Doğru öfke ifadesi, 

kişilerarası iletişimde düzeltici, sosyal ilişkilerde yapıcı bir etkiye sahiptir (Soykan 

2003).  

Bu konu ile ilgili olan çalışmalar incelendiğinde, öfke kavramına duyulan 

ilginin bilimsel anlamda 1975 yılında Novaco ile başladığı görülmektedir. Novaco 

öfkenin, insan yaşamında olumsuz etkisinin olduğu gibi olumlu etkisinin de 

olduğunu belirtmiştir. Bu konu ile ilgili Tahran ise, öfke duygusunun insanı, 

yanlışlardan ve tehlikelerden koruduğunu dile getirmiştir (Demir ve ark 2017). 

Öfke duygusu iyi yönlendirildiği ve ifade edildiğinde bireylerin yaşam 

kalitesine etki eden sağlıklı ve doğal bir duygulanımdır. Öfke yönetimi ve kontrolü 

sağlanamadığında yapıldığı ortam ve sosyal yapıya bağlı olarak oldukça yıkıcı 

etkilere neden olabilmektedir. Hagiliassis ve ark (2005) Öfkenin sonucunda kişisel 

işlevlerde bir bozulma oluyor, öfke uzun, yoğun ve aşırı yaşanıyor ve uygunsuz bir 

şekilde ifade ediliyorsa bireylerin yaşantılarında problem oluşturabildiğini 

bildirmiştir. Yaşantı alanı duygulanım alanlarında farklık yaratmasa da, duygulanım 

türü ve yoğunluğunda farklı boyutlara sahip olabilmektedir. Türkiye ve Irak sınır 

komşusu olmanın yanı sıra, ekonomik,  sosyal, kültürel ve tarihi anlamda dost ve 

kardeş ülkelerdir. Öfkenin ortaya çıkmasına neden olan şey bazen yaşantı alanımız 

bazen de toplumsal sorunlar olabilmektedir. Öfke duygusu kontrol edilmediği 

taktirde sosyolojik olarak kaos ve karışıklıkların tetikleyicisi olabilmektedir. Bu 

yüzden sadece bireysel olarak değil toplumsal açıdan da öfke yönetimi ve kontrolü 

kavramlarına eğitim programlarında yer verilmelidir. Özellikle Üniversite gençliği 

öfke ve öfkeye bağlı duygu ve davranış bozuklukları yönünden oldukça hassastır. Bu 

yüzden Irak ve Türkiye’de öğrenim gören öğrencilerin öfke ifade tarzları incelenerek 

literatüre bu konuda katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 
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1.1. Öfke Kavramına Genel Bakış 

1.1.1. Öfkenin Tanımı 

Öfke kavramının bir tanımı yapılacak olursa, sosyal hayatta kişinin yaşadığı 

haksızlığa uğrama, kötü muameleler, incinme gibi dış kaynaklı hadiselerle iç 

dünyasında meydana gelen çatışma ve çelişkilerden ötürü kişiyi rahatsız eden, belli 

bir yoğunlukta, sıklıkta ve sürede gerçekleşen, ifade ediliş şekli ve tolerans eşiği olan 

bir duygudur (Schiraldi ve Kerr,2002). TDK’ya göre ise öfke; “Engelleme, incinme 

veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hiddet, 

gazap” şeklinde ifade edilmiştir (www.tdk.gov.tr). 

Psikoloji sözlüğünde ise öfke kavramı, “kişinin engellenme, saldırıya maruz 

kalma, bir şeyden yoksun bırakılma, kısıtlanma gibi durumlarda hissettiği, 

çoğunlukla bu duyguya sebep olan şeye ya da kişilere yönelik şu ya da bu şekilde 

saldırgan hareketlerle neticelenebilen oldukça yoğun bir duygu” olarak 

tanımlanmaktadır (Özmen 2006).  

Öfkenin genel bir tanımı yapılacak olursa, kişinin istekleri, planları ve 

gereksinimlerinin engellenmesi durumunda veya kişinin adaletsizlik, haksızlık ve 

kendi benliğine yönelik bir tehdit algılaması durumunda yaşadığı duygudur denebilir 

(Adana ve Arslantaş 2011).  

Öfke kavramının tanımlamasının yapıldığı ilk çalışmalara bakıldığında, daha 

çok kavramın psikolojik belirtilerine odaklanıldığı ve bilimsel psikoloji içindeki 

yansıtıcı pozitivist etkisi üzerinde durulduğu görülmektedir. Diğer taraftan güncel bir 

tanımla, çok boyutlu bir yapı olarak oluşan öfke incelendiği zaman görülüyor ki, bu 

çok boyutlu yaklaşımı, psikolojik (genel sempatik uyarılma, hormon, sinir taşıyıcı 

fonksiyon), bilişsel (cognitive) (irrasyonel inanç, istemsiz düşünceler, sinirlendirici 

düşünceler),fenomenolojik (öznel bilinç ve öfkeli duygular, etiketleme) ve 

davranışsal (yüz ifadeleri, davranış, sözlü ifade, öfke stratejileri) değişkenler 

nitelendirmektedir (Tatlıoğlu ve Karaca 2013).  

Neticede öfke duygusu için, kişinin hayal kırıklığı, baskı, engellenme, 

haksızlığa uğraca gibi durumlarda gösterdiği duygusal tepkidir denebilir (Duran ve 

Eldeleklioğlu 2005). 
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Öfke duygusu sadece toplumun belli bir kesiminin yaşadığı bir duygu 

değildir. Evrensel bir duygudur. Dolayısıyla toplumların öfke ile nasıl başa 

çıkabileceklerini bilmeleri önemlidir (Bilge ve Ünal 2005).  

Novaco (1975)’ ya göre, öfkenin bilişsel, davranışsal, fizyolojik ve duygusal 

olmak üzere dört bileşeni vardır. Öfkenin bilişsel bileşeni, insanları dünyaya ilişkin 

olumsuz algıları, inançları ve düşmanca tavırlarını yansıtmaktadır. Kişilerin 

çevresinde, insanlar ve nesnelere yönelik öfkesi de bu kapsamda 

değerlendirilmektedir. Davranışsal bileşen, kişilerin öfkelerini sergilerken ortaya 

koydukları olumlu veya yıkıcı olabilen baş etme mekanizmasıdır. Fizyolojik bileşen, 

öfkeye sebep olan olay ya da duruma karşı verilen fiziksel tepkidir. Duygusal bileşen 

ise öfkeye sebep olan olay ya da duruma karşı verilen duygusal tepkidir 

(Büyükbayraktar 2011).  

1.1.2. Öfkenin Genel Özellikleri 

Özkamalı ve Buğa (2010) öfke anında kişide şu fizyolojik belirtilerin ortaya 

çıktığını belirtmiştir: kalp atışında, kan basıncında, solunum sayısında ve kas 

geriliminde artış yaşanmakta, vücut ısısı yükselmekte, vücudun çeşitli bölgelerinde 

seğirmeler ve yer yer uyuşma hissi yaşanmaktadır. Yine aynı çalışmada öfkenin 

nörolojik açıdan incelendiğinde; beynin hipokampus ile bağlantılı amigdala kısmının 

öfke, nefret, sevgi, saldırganlık gibi duyguların kontrol edilmesinde oldukça önemli 

olduğunu ifade etmişlerdir (Özkamalı ve Buğa 2010). Buradan hareketle öfkenin 

psikolojik olduğu kadar fizyolojik bir tepki olduğu hatta iki durumun birlikte öfkeye 

neden olabileceği de söylenilebilir. Kişi öfke duygusuna kapıldığında fizyolojik, 

duygusal ve biyolojik değişimleri beraber yaşamaktadır. Yani vücuttaki fizyolojik 

değişimlere duygu durumundaki değişiklikler eşlik etmektedir. Öfke sırasında 

uyaranın öfke duygusunu harekete geçirmesiyle birlikte, kişi de stres ve gerginlik baş 

göstermektedir. Ardından adrenalin salgısı yükselmekte, sık soluk alınıp verilmekte, 

kalp atışı ve kan basıncı yükselmektedir. Bu durumda zihin ve vücut kaçma ya da 

savaşma tepkisine hazır vaziyete gelmiş demektir (Adana ve Arslantaş 2011).  

Öfke bir taraftan organizmayı bir problem olduğu konusunda uyarırken, diğer 

taraftan da organizmanın kendisine zarar verici veya saldırgan davranma eğiliminin 

farkına varması konusunda etkin bir rol oynar (Tatlıoğlu ve Karaca 2013). Öfke, 
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diğer duygularda olduğu gibi yargılanamaz. Bireyler, duygularına göre davranıp 

davranmayacaklarına kendileri karar verirler Öfkenin tüm olumsuz sonuçlarına 

karşın, aslında, kişiyi uyarıcı, koruyucu veya harekete geçirici olan işlevleri, bu duygusal 

yaşantının, yaşamın devamı için ne kadar önemli olduğuna işaret etmektedir. Doğada 

birçok canlının yaşamını sürdürebilmesi için, kendisi için var olan tehditlere karşı 

uyarılması ve kendisini korumak, yaşamda kalabilmek ve turunu sürdürebilmek için 

saldırgan davranışlar gösterebilmesi gerekmektedir (Soykan 2003). 

Lerner (1996) öfkeyi tanımlarken, kırıldığımızda, haklarımızın ihlal 

edilmesinde, istek ve ihtiyaçlarımızın engellendiğinde ve bir şeyin yanlış gittiği 

konusunda verilen bir mesaj olduğuna vurgu yapmıştır. Fiyakalı (2008) ise öfkeyi, 

insanın zevk aldığı şeyleri yapmaktan ve kendi mutluluğunu engelleyecek her olay 

esnasında karşımıza çıkabilen bir duygu olarak tanımlamıştır. Genel olarak öfke, 

kişiye karşı tehditler ve engellemeler söz konusu olduğunda bu tehdit ve 

engellemenin kişide yarattığı hoşnutsuzluk ve baskı oranında yarattığı şiddete kadar 

varabilecek sonuçlar doğuran doğal tepkidir. Günlük hayattaki koşuşturmacada her 

insanın bu duyguyu hissetmesi kaçınılmaz (Büyükbayraktar 2011).  

Bu anlatılanlar ışığında Soykan (2003), öfkenin başlıca özelliklerini aşağıdaki 

gibi sıralamıştır;  

● Öfke, bir canlının hayatını sürdürmesi için oldukça gerekli ve normal bir duygudur. 

● Öfke, duygusal bir tepkidir. 

● Öfke, uyarıcı bir işarettir. 

● Öfke, kişiyi çevresindeki tehlikelere karşı uyarıcı bir işlev görerek, kişinin 

kendisini korumasına imkân tanır. 

● Öfke, yeni öğrenmelerde kişiyi motive edici bir özelliğe sahiptir. 

● Öfke, belli bir seviyeye kadar sağlıklı ve kişinin yaşamında olumlu etkiye sahiptir. 

● Belli bir seviyenin üzerindeki öfke ise kişinin kontrolünden çıkarak 

kendisine ve çevresine zarar vermesine yol açabilmektedir. 

● Öfkenin kişiye yarar sağlaması ve olumlu olarak kullanılabilmesi için 

öncelikle öfkenin kabul edilmesi, bastırılmaya çalışılmaması, öfke kaynağı 

tanınarak kontrollü bir şekilde ifade edilmesi gereklidir. 
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1.1.3. Öfkenin Aşamaları 

Literatürde öfkenin farklı aşama ve sınıflamalara ayrıldığı birçok çalışmaya 

rastlamak mümkündür.  Hauck (2009) öfkenin aşamalarını aşağıdaki gibi sıralamıştır 

(Akt Ekinci 2013) 

● Bir isteğin varlığı,  

● Bu isteğin olmaması, hayal kırıklığının yaşanması,  

● Bu isteğin olmaması ve durumun korkunç ya da felaket olarak algılanması,  

● Beni engelleme; durumun hırs olarak algılanması, haklı çıkmak istemek, 

yenmek istemek,  

● Engellersen kötüsün; ya kişinin şahsına ya da muhatabına yönelik olumsuz 

düşünceler ya da olaya karşı genellemeler vardır,  

● İntikam duygusu, “cezalandırılmalısın!”. 

1.1.4. Öfkenin Sebepleri 

Literatürde öfkeyle ilgili gerçekleştirilmiş çalışmalar incelendiğinde öfkeye, 

kişinin özellikleri, aile yapısı, arkadaşları, okul çevresi, gelir seviyesi etki 

edebilmektedir. Yani kişinin öfke yaşamasında sosyal, kültürel ve ekonomik etkenler 

önemli rol oynamaktadır (Yıldız 2009). Diğer taraftan öfkeyi etkileyen sebeplere 

genel olarak bakıldığında içsel durum ve çevresel kaynaklı dışsal sebepler olarak iki 

farklı başlıkta kategorize edilebilir (Kökdemir 2004, Tatlılıoğlu ve Karaca 2013). 

İçsel sebepler: 

Kişinin olaylara bakış açısı ve düşünce tarzı, onaylanma ve doğrulanma 

gereksinimi gibi faktörler öfke oluşumunda oldukça etkendir. Bazı yazarlara göre 

öfke gerilimin ürünüdür. Kişi amacına ulaşmada başarısız ise kendisine karşı bir öfke 

duygusu oluşacaktır. Bu şekilde ki bir durum değerlendirmesi sonucunda kişinin 

kendini değersiz görmesi kendini suçlaması gibi durumların ortaya çıkması yaşanılan 

öfke duygusunun belirtilerini gösterir (Aksu 2015). Öfkeye sebep olan bu durumların 

temelinde keder, insanın kendini yalnız ve mutsuz hissetmesi, gelecek kaygısı, 

hüsran, çekememezlik, düş kırıklığı, kişinin kendisine yapılan haksızlıklar ve kişinin 

kendini ifade edememesi, sıkıntı gibi duygular yatmaktadır. Bu temel duygular 
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insanın yaşamında sürekli hale geldiğinde öfke kaçınılmaz olacaktır (Tatlılıoğlu ve 

Karaca 2013). Diğer yandan bireyin hastalanması ve hastaneye yatmak zorunda 

kalması durumunda da öfke duygusu yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Daha 

sonrasında hem hastalığa duyulan öfke hem de hastalığın sebep olduğu durumlara da 

öfke duymaktadır (Ulutürk 2006). 

Dışsal sebepler: 

Bireyin hedefine veya arzusuna ulaşmasının engellenmesi, başkalarının 

hatalarından dolayı kişinin yaptığı işi yavaşlatması, trafikte kurallara uymayan 

sürücüler tarafından haksızlığa uğraması, toplumda veya bireysel olarak karşılıklı 

diyaloglarda sözünün kesilmesi, olumsuz eleştirilerin etkisinde kalması, bir işi 

zamanında bitirememesi gibi olaylarla karşı karşıya kalan kişiler öfkelenebilir. Bu 

anlamda dış sebepler ışığında ifade edilen duygular, kişinin rastladığı vakalar değil, 

kişinin çevresinde bulunan objeleri de içine almaktadır. Bu objeler değişik 

zamanlarda kişinin öfkelenmesine sebep olabilirler. Örneğin; kişinin tuttuğu takımın 

maçını izlerken televizyonun bozulması veya acil aranması gereken birini tam 

arayacakken telefonun bozulması gibi vakalar kişiyi fazlasıyla öfkelendirebilir. Bu 

ve benzeri vakalar öfkeyi ortaya çıkaran dış sebepler olarak kabul edilebilir     

(Özmen 2006). 

Değinildiği gibi kişiyi amacından alıkoyan dış uyaranlar mevcuttur. Bu dış 

uyaranlardan bazıları toplum yaşamının var ettiği sosyo-kültürel etkenlerdir. 

Şehirlerdeki nüfus artışı kişiyi biçimlendiren sosyolojik süreç, ekonomik anlamda 

adaletsizlikler, kuşaklar arası farklılık gibi örneklendirebileceğimiz bu etkenler öfke 

ve şiddet olgusuyla ilintilidir. Bu nedenden öfkenin açıklanmasında içgüdüsel 

sebeplerden ziyade kişinin öğrenilen davranışları konu edilmektedir (Tatlılıoğlu ve 

Karaca 2013). Öfke nedenleri arasında cinsiyetin de etkisi vardır. Kızlarda hoş 

olmayan takma isimler olması, erkeklerde hemcinslerinin fiziksel özellikleriyle alay 

etmek ve hemcinsleri tarafından şiddete maruz kalmak, karşı cinsin aşağılayıcı sözler 

kullanarak küçük düşürmesi öfkenin sebepleri arasındadır (Genç 2007). 
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1.1.5. Öfke İle İlgili Kuramsal Yaklaşımlar 

Biyolojik Temellere Dayanan Kuramlar 

Biyolojik temelli kuramlar sinir sistemlerinin saldırganlıklara yol açtığını 

savunmaktadır. Çünkü duygular farklı açılardan ele alınmıştır. Kişilerin karşıdan 

gelen uyarıcılara verdikleri tepkiler her zaman aynı değildir. Kişiler uyarıcılar 

karşısında kimi zaman üzüntü, kimi zaman da heyecan duymaktadır. Dolayısıyla bu 

kurama göre fizyolojik değişimlerin ardından duygular oluşmaktadır (Sezan 2016).  

Darwin, bu kuramın önemli isimlerinden olmakla birlikte hayvanlar üzerinde 

gerçekleştirdiği çalışmalarla açıklamalar getirmeye çalışmıştır. Bu doğrultuda 

hayvanların da insanlar gibi utanma, öfke, saldırganlık, üzüntü merak gibi duyguları 

yaşadığını belirtmiştir. Öfke duygusunun ifade edilmesi, tüm canlılarda tehlikelere 

karşı korunma, savunma gibi benzer amaçlara yönelik olarak ortaya çıkmaktadır. 

Canlılar hissettikleri duygulara göre biyolojik birtakım tavırlar ortaya koyabilirler. 

Bu gülümseme, kaş çatma, sert bakma şeklinde olabilirken; hayvanlarda tüylerin 

diken diken olması, hırlama sesi çıkarma, gözbebeklerinin büyümesi ya da 

tırnakların çıkarılması şeklinde de olabilmektedir (Büyükbayraktar 2011). 

Etolojik Yaklaşım 

Etolojik yaklaşıma göre, saldırgan davranışlar biyolojik yapı ile ilintilidir. Bu 

kurama göre saldırgan davranışlar insanlarda da hayvanlarda da dış uyarıcılardan 

bağımsız olarak, içgüdüsel enerji kaynaklı ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda 

Lorenz’e göre, saldırgan davranışlar içgüdüsel bir ihtiyaçtır. Alışılmış şartlar ya da 

hedefler uzaklaştırıldığında hayvanlar içgüdüsel olarak saldırma eğilimi içerisine 

girmektedirler (Efilti 2016). Buradan hareketle etolojik kuram için organizmanın 

öfke ya da saldırgan davranışlara yönelmesinin temel nedeni içgüdüseldir. 

Organizmanın kendini güven altında hissetmesi önemlidir. 

Davranışçı Yaklaşım 

Davranışçı yaklaşıma göre öfke, engellenme ve saldırganlık ile beraber ele 

alınmalıdır. Dolayısıyla saldırganlık engellenmenin beraberinde meydana 

çıkmaktadır. Burada engellenme, bireyin amaçsal olarak gerçekleştirdiği, doyum 

sağlayıcı davranışlarının bölünmesi olarak tanımlanabilir (Gök 2009).  
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Davranışçı yaklaşımın önde gelen isimlerinden Skinner, bireyin davranışları 

üzerinde çevrenin etkili olduğunu savunmuştur. Bunun yanı sıra Skinner 

nedenselciliği benimsemekle birlikte insanların özgür seçimlerinin olduğuna 

inanmamaktaydı. İnsan eylemlerinin duygu ve düşüncelerinin neticesinde ortaya 

çıktığını reddetmekteydi. Bu bağlamda davranış ile gözlemlenebilir ve nesnel çevre 

arasında neden-sonuç ilişkisi kurulmasını gerekli görmekteydi. Skinner’e göre, 

gözlemlenebilir, nesnel çevre şartlarının etkisi gerektiği şekilde araştırılmamakta ve 

üzerinde durulmamaktadır. Buna karşın gözlemlenemeyen, değiştirilemez zihinsel 

süreçler ve güdüler üzerinde fazla durulmaktadır (Büyükbayraktar 2011).  

Varoluşçu Kuram 

Varoluşçu kuramın önemli savunucularından Schuerger (1979) öfkeyi, 

insanın yok oluşa, hayatın anlamsızlığına ve işlenmemiş potansiyele karşı tepkisi 

şeklinde açıklamıştır. Her insanın öfke duygusunu yaşama şekli farklıdır. Bir insanı 

çok öfkelendiren bir olay, başka bir insanı çok az öfkelendirebilir ya da hiç 

öfkelendirmeyebilir. Kişinin öfke duygusunu yaşamasında çaresizlik ve güçsüzlük 

hissi önemli rol oynamaktadır. Örneğin bir trafik kazası sonucu tüm ailesini 

kaybeden bir bireyin yaşanan olay karşısında acizlik ve güçsüzlük hissine kapılarak 

öfke duyması gayet olasıdır. Bu kuramın savunucularına göre öfke duygusu yalnızca 

insanlara has bir duygudur (Gök 2009).  

Bu kuramın diğer savunucusu Fritz Perls’e göre ise insan, çevresine yansıttığı 

öfke duygusu başta olmak üzere bütün olumsuz duygularının sorumluluğunu 

almalıdır. Kişi, çevresine yansıttığı öfke duygusunun sorumluluğunu almayarak, 

kendi davranışıyla ilgili özeleştiri yapmaktan kaçındığından dolayı sıkıntı 

yaşamaktadır. Birey öfke kaynağını kendisi olarak görmemekte, hep çevresini 

suçlamaktadır. Hâlbuki kişi, durumu kendisine mal ettiği sürece zenginleşecektir. 

İnsan kendisini kendi dünyası içerisinde algılayabilir. Kişi bunu yapamazsa, 

Heidegger’in varoluş suçluluğu olarak adlandırdığı olguyu yaşamaktadır (Özmen 

2006).  

Neticede bu yaklaşımı savunanlara göre, her insan öfke duygusunu yaşamakla 

birlikte, her insan bu duyguyu farklı boyutlarda yaşamaktadır. Varoluşçulara göre 
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öfkenin temel nedeni, insanların ölümlü olması ve bir gün dünya hayatın sona 

ereceğine gösterdikleri tepkidir (Sezan 2016). 

Bilişsel-Davranışçı Kuram 

Bu kurama göre öfke, bilişsel, davranışsal, duygusal ve fizyolojik yapının 

ortak bir neticesidir. Yani öfke duygusunda tüm bu bileşenlerin etkisi vardır. 

Dolayısıyla öfke duygusu kontrol altına alınmalıdır. Öfke duygusunun kontrol altına 

alınması ise, öğrenme ilkelerine göre bireyin öfke davranışının altında yatan asıl 

düşüncenin değiştirilmesi ile mümkündür. Bu bağlamda bilişsel-davranışçı kuramın 

daha çok, öfkenin ifade ediliş şekli üzerinde durduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu 

kuramın savunucuları öfkenin ifade ediliş biçimini öğrenme yoluyla kazanıldığı 

konusunda görüş birliği içerisindedirler (Özmen 2006).  

Psikanalitik Kuram 

Psikanalitik kuramın en önemli temsilcisi Freud’dur. Freud’a göre, öfke 

içgüdüseldir ve saldırganlık ölüm içgüdüsü olarak isimlendirilen biyolojik bir temele 

dayanmaktadır. Saldırganlık duygusu doğuştan gelmekle birlikte kontrol altında 

değildir ve ölüm dürtüsünün bir tezahürüdür. Bunun yanı sıra saldırganlık,  insanın 

biyolojik kalıtımının bir parçası olup, yıkıcıdır ve şiddete dayanan bir yanı 

bulunmaktadır. Frued saldırganlığı, insanların kendilerine yönelik olan yıkıcı 

eğilimlerini çevresine yöneltmesi olarak açıklamaktadır. İnsanoğlu, hayatı boyunca 

diğer insanlarla mücadele halindedir ve diğer insanlara karşı yıkıcı davranışlarda 

bulunur. Çünkü yaşamsal içgüdüsü, kendisine yönelik yıkıcı eğilimlerde 

bulunmasına engel olmaktadır (Geçtan 2000). 

Diğer taraftan psikanalitik kurama göre, öfke ile ilişkili saldırganlık ve 

kızgınlık duyguları doğuştan getirilen dürtülerdir. Ayrıca bu kurama göre çocukluk 

döneminde yaşanılanlar birtakım özelliklerin kazanılmasında önemlidir. Kişilik 

özellikleri durağan olmakla birlikte insan yaşamı boyunca çok fazla değişmemektedir 

(Yöndem ve Bıçak 2008). 

Öfke duygusunun işlevsel tarafı boşalım (katarsis) kavramı çerçevesinde 

açıklanmaktadır. Canlılarda bir ihtiyaç söz konusu olduğunda gerilim hissi ortaya 

çıkmaktadır. Organizma bu gerilim hissinden kurtulmak ve gerilimden önceki ruh 
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haline kavuşmak maksadıyla gerilim hissinden dolayı ortaya çıkan enerjisini 

boşaltma ihtiyacı duymaktadır. Dolayısıyla bu kurama göre öfkenin ifade edilmesi 

bir anlamda gerilim hissinin beraberinde biriken enerjinin boşaltımıdır (Özmen 

2006). Yani gerilim öncesi duruma geri dönmek biriken enerjinin boşaltılması ile 

mümkündür. 

Psikanalitik kuram, öfkenin bastırılmasını doğru bulmamaktadır. Çünkü 

öfkenin bastırılması fizyolojik ve psikolojik açıdan olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu 

bağlamda kurama göre öfke, ifade edilmesi gereken önemli bir duygudur. Bu 

kuramla ilgili olarak Lorenz de Frued’a benzer açıklamalarda bulunmakla birlikte 

Lorenz saldırganlığı, devamlı akan bir enerjinin beslediği bir içgüdü olarak 

açıklamaktadır. İçgüdüde biriken enerji belirli bir seviyeye ulaştığında dış uyaran 

etkisi olmadan da açığa çıkabilmektedir (Özmen 2006). 

Sosyal Öğrenme Kuramı 

Sosyal öğrenme kuramını ilk olarak 1947 senesinde Julian Roter kullanmıştır. 

Fakat günümüzde sosyal öğrenme kuramı denilince Albert Bandura ve altı ilkesi 

akıllara gelmektedir. Bandura’nın sosyal öğrenme kuramı ile ilgili altı ilkesi şunlardır  

(Sezan 2016). 

● Karşılıklı belirleyicilik 

● Sembolleştirme 

● Öngörü 

● Dolaylı Öğrenme 

● Kendini düzenleme 

● Kendini yargılama 

Bandura’ya göre kişi, öfke ve saldırganlık gibi duygularını ortaya koyarken 

öz kontrol becerilerini ve benlik algısını dikkate almakta ve yaşanan duruma göre 

farklı davranışlar ortaya koymaktadır. Bandura, canlıların saldırgan davranış ve öfke 

duygularının ortaya konulmasıyla ilgili olarak gerçekleştirdiği deneylerle de bu 

görüşünü desteklemiştir (Özmen 2006).  
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Bu kuram, öfkenin davranışsal sonucu olarak değerlendirilebilecek şiddet ve 

saldırganlığın model alma yoluyla öğrenildiği üzerinde durmuş ve bunu deneysel 

çalışmalarla da desteklemiştir. Dolayısıyla öfke ve saldırganlık, taklit etme, model 

alma, gözlemleme, özdeşleştirme yoluyla öğrenilmektedir (Yöndem ve Bıçak 2008). 

Örneğin öfke ve saldırganlık içeren davranışları ailesini model alarak öğrenen bir 

çocuğun davranışı ödül ile pekiştirilebilirken, ceza yoluyla azaltılabilmektedir (Sezan 

2016). Yani bu kurama göre, ödül ve ceza yöntemi, davranışların pekiştirilmesinde 

ya da hoşnut olunmayan davranışların ortadan kaldırılmasında oldukça etkilidir. 

Diğer Kuramlar 

Berkowitz’in Yeni Yaklaşımına Göre Öfke; bu yaklaşıma göre kişinin içinde 

bulunduğu duruma uyum sağlayamaması ve beklentilerinin istediği şekilde 

karşılanamaması öfkeye sebep olmaktadır. Öfkeye neden olabilecek olaylar basit bir 

diş ağrısından tutun da sıcaklığın yüksek olmasına kadar varabilir. Yani kişinin 

kendisini kötü hissedebileceği tüm olası durumlar öfkeye kaynaklık etmektedir. 

Fakat bunlar gerçekleşirken bilişsel düzeyde ve motor-fiziksel düzeyde şebeke ağı 

tarzında bağlar kurulmaktadır. Böylece bir uyarım durumunda kurulan bu ağ 

sayesinde ağın her tarafı harekete geçirilmektedir. Dolayısıyla insanın bilişsel yapısı 

ve motor-fiziksel yapısı birbirini tetikleyerek harekete geçirmektedir 

(Büyükbayraktar 2011).  

Engellenme Kuramı; bu kurama göre kuramın adından da anlaşılacağı üzere 

kişi engellenme durumunda öfke ve saldırganlık gibi davranışlar sergilemektedir. 

Engellenme, kişinin amacına ulaşmak için yapmak istediği şeyi yapamamasıdır. 

Dolayısıyla saldırganlık, insanın herhangi bir dürtüsel ihtiyacının engellenmesi ve bu 

dürtüsünü doyuramaması durumunda meydana çıkabilmektedir. Engellenme kişinin 

çevresinden ileri gelebileceği gibi, kişinin içindeki çatışma ve çelişkilerden de ileri 

gelebilmektedir (Efilti 2016). 

Novaco’nun Bilişsel Klinik Görüşü; Novaco (1975)’nun bilişsel klinik 

görüşüne göre, öfkeye yol açan uyarıcı önce bilişsel süreçlerde değerlendirilmekte, 

ardından duygusal uyarılmalar oluşmaktadır. Bu bağlamda engellenme, hakaret, 

saldırı gibi dışsal kaynaklı olaylar önce bilişsel süreçlerde değerlendirilmekte, 

ardından bu değerlendirmeye göre davranışsal tepki sergilenmekte ve öfke 
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oluşmaktadır. Bireyin yorumuna bağlı olarak uyarıcı etkiye yol açan olay farklı 

şekillerde isimlendirilmektedir. Bu doğrultuda kurama göre 4 davranışsal tepki 

vardır. Bunlar; fiziksel düşmanlık, sözel düşmanlık, pasif saldırganlık, kaçma/geri 

çekilmedir. Bu tepkiler kişinin yaşadığı olayı yorumlama şekliyle ve geçmiş 

deneyimlerine göre değişmektedir (Büyükbayraktar 2011). 

1.1.6. Öfke ile Başa Çıkma Yöntemleri 

Bilişsel Yöntemler 

Bilişsel yöntemlerde bilişsel yeniden yapılandırma tarzı ile kişinin düşünme 

tarzının değiştirilebileceği öngörülmektedir. Bilişsel yöntemlerde önemli olan 

öfkenin doğasının anlaşılmasıdır. Esasında öfke, kişide biriken olumsuz enerjinin 

olumsuz enerjinin yok edilmesine hizmet etmektedir. Öfke duygusu, kişiye bazı 

şeylerin değişmesi gerektiğini ya da yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğunu ifade 

etmektedir. Öfke durumunda kişi olayları abartılı olarak yorumlama eğilimindedir. 

Dolayısıyla öfke anında insan mantığıyla hareket etmeye çalışmalıdır. Mantık ile 

hareket edilmesi durumunda kişi olayları abartılı bir şekilde yorumlama eğiliminden 

kurtulabilecektir (Sezan 2016). 

Diğer taraftan bilişsel yöntemlerde öfkenin kontrol edilebilmesi için öfkenin 

bedensel, ruhsal ve davranışsal belirtilerin anlaşılması gereklidir. Ayrıca bireyin 

öfkeye sebep olan şeyleri ve öfke anında kendisine ve çevresine karşı davranışlarının 

nasıl olduğunu bilmesi önemlidir. Kişinin öfkelenmesine sebep olan şeyleri fark 

etmesi ve bu durumla yüzleşmesi, olayları faklı yorumlamasına ve değişik bakış 

açıları getirebilmesine ve öfke anında doğru tepkiler sergilemesine yol açacaktır 

(Adana ve Arslantaş 2011). 

Duyuşsal Yöntemler 

Kişinin öfke durumunda fizyolojik olarak gösterdiği tepkilerin farkında 

olması ve uyarıcının etkisinin hafifletilmesi düşünce tarzının değiştirilmesi ile 

olasıdır. Öfke ve kızgınlık hissedildiğinde her şeyin yolunda olduğuna dair bir inanç 

geliştirmek kişideki öfke seviyesini düşürecektir. Dolayısıyla düşünsel yapıdaki 

pozitif bir yapılanma öfke kontrolünde etkili bir yöntemdir. Başka bir ifadeyle kişi 
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öfkelenmeye başladığını hissettiğinde öfke duygusu daha ileri bir seviyeye 

taşınmadan önüne geçebilecek, böylece sakinliğini koruyabilecektir (Sezan 2016). 

Duygusal Yöntemler 

Duygusal yöntemlerde öfkenin kontrol edilebilmesi üç adımda 

gerçekleştirilebilmektedir. Birinci adımda kişi biofeedback uygulayarak vücudunun 

öfke karşısında nasıl tepki verdiğini anlamada, fiziksel uyarılmayı hafifletmede, 

duygu ve düşüncelerinin değiştirilebilmesinde öfkeyi bir ipucu olarak 

kullanmaktadır. İkinci adımda öfkeye karşı alternatif bir uyarılma oluşturmaktadır. 

Bunlar, gevşeme ya da bir şaka ile ortamı yumuşatma vb. olabilir. Üçüncü adımda 

ise uyarılmanın yönü değiştirilmektedir. Burada öfkenin vücutta yarattığı enerji 

birikimini başka yere kanalize ederek önemli bir kaynak olarak kullanabilmek 

önemlidir (Adana ve Arslantaş 2011). 

Duygusal yöntemlere örnek vermek gerekirse; mutluluk, sevinç gibi olumlu 

duygular öfke duygusunun önüne geçmektedir. Ayrıca öfkeye neden olan problemin 

tespit edilmesi ve problemin çözümüne çaba sarf edilmesi de yapılabilecek doğru 

adımlardan bir tanesidir. Böylece kişi kuru bir öfke girdabının içinde 

kaybolmayacak, sorunu çözerek öfke duygusundan kurtulabilecektir. Ayrıca öfkenin 

kontrol edilmesinde duygusal yöntemlerde kişinin olayları kişiselleştirmemesi ve 

kendine yönelik saldırılara karşılık vermekten kaçınması da önemli görülmektedir  

(Sezan 2016). 

Davranışsal Yöntemler 

Davranışsal yöntemlerle öfkenin kontrol edilebilmesi için bazı öneriler 

getirilmektedir. Örneğin, kişinin kendi öfke davranışını öğrenmesi, uygun bir öfke 

ifade tarzı geliştirmesi, olumsuz davranışlarının yerine olumlularını koyabilmesi, 

öfkelenmesine yol açan sebep, durum ve davranışlar üzerinde durarak bunları gözden 

geçirmesi ve tekrar değerlendirmesi şeklinde sıralanabilir (Adana ve Arslantaş 2011). 

Diğer taraftan günümüz yaşam koşulları insanları strese daha açık hale 

getirmekte, iş hayatındaki koşuşturmaca ve sosyal çevrenin oluşturduğu baskı 

karşısında kişi kolayca öfke duygusuna teslim olabilmektedir. Bu durumda kişinin o 

anki durumun farkına vararak, bir süre ara vermesi öfkesini hafifletmesinde etkili 
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olabilmektedir. Mesela kişi kendisini öfkeli hissettiği, gergin olduğu günlerde 

öfkesini tırmandıracak nesne,  olay ya da kişilerden uzak durmaya gayret edebilir. 

Böylece kişinin öfke düzeyi yükselmeyecek ve kişi öfkesini kontrol altında tutmayı 

başarabilecektir (Tatlıoğlu ve Karaca 2013). 

Kişinin öfke kontrolünde sosyal aktivitelere katılım göstermesi de yararlı 

olabilmektedir. Sosyal aktiviteler sayesinde kişinin zihni meşgul olacağından öfke 

duygusu uyandıran olaydan zihnini uzaklaştırmış olacaktır. Düzenli olarak spor 

yapılması ya da bir hobi ile uğraşılması da sıklıkla öfke duygusuna kapılan 

bireylerde etkili bir davranışsal yöntemdir (Sezan 2016). 

1.2. Öfke İfadesi ve Öfke İfade Tarzları 

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli vasıflarından bir tanesi duygu ve 

düşüncelerine yön verebilmesi, gerekli gördüğünde yeni düşünce ve duygularla 

değiştirebilmesidir. Öfke, sevinç, üzüntü gibi duyguları her birey farklı şiddetlerde ve 

boyutta yaşamaktadır. Bu biraz da kişinin uyaranı nasıl yorumladığı ile alakalıdır. 

Öfkeye yol açan uyarana gereğinden fazla mana yüklenmesi gösterilen tepkinin de 

büyük olmasına yol açacaktır. Bireylerin duygu, düşünce davranışları üzerinde 

kontrol yetisine sahip olabilmesi hem kendi iç huzurları açısından hem de sosyal 

ilişkileri açısından önem arz etmektedir (Elkin ve Karadağlı 2016).  

Öfke hayatımızın her döneminde karşı karşıya kalabileceğimiz bir duygudur. 

Öfke doğru bir şekilde ifade edilebildiğinde ve öfkelenilen, kişi, nesne ya da durum 

karşısında uygun davranışlar sergilendiğinde, öfkelendiren durum ya da olaya tekrar 

maruz kalmamamızı sağlamaktadır (Demir ve ark 2017). Bu bağlamda öfkenin doğru 

bir şekilde ifade edilmesi oldukça önemlidir. 

1.2.1. Öfke İfadesini Etkileyen Faktörler 

Öfke duygusu hem yaşayanı hem de yansıtılanı olumsuz olarak 

etkilemektedir. Dolayısıyla burada öfkeyi yaşayan kişi için yaşadığı öfkeyle nasıl 

başa çıkacağı, yansıtılan kişi için de bu öfkeyi nasıl karşılayacağı en önemli 

meseledir. Duygusal, fizyolojik ve bilişsel boyutlarda yoğun olarak yaşanan öfke 

durumun ciddi problemlere yol açtığı bilinmektedir. Kontrol edilemeyen öfke, gerek 
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birey gerekse toplum üzerinde son derece olumsuz bir etkiye sahiptir (Tatlıoğlu ve 

Karaca 2013). 

Toplumda öfke duygusu genellikle olumsuz olarak algılanmaktadır. Kişilere, 

depresyon, kaygı, üzüntü gibi duyguların ifade edilmesinin doğru olduğu 

yüklenirken, öfke duygusunun ifadesi yanlış karşılanmaktadır. Dolayısıyla toplum 

içinde ya da kendi iç dünyasında öfkesini kontrol etmek isteyen birey, bununla nasıl 

başa çıkabileceğini ya da yapıcı olarak nasıl kullanabileceğini bilememektedir. Yani 

öfkenin olumsuz olduğu ve gösterilmemesi gerektiği telkin edilirken bununla nasıl 

başa çıkılacağı üzerinde durulmamaktadır. Kişi de bu duyguyla yüzleştiği vakit 

bocalamaktadır. Yapılan araştırmalara göre aile yapısı kişinin öfke ifadesinde önemli 

bir etkendir. Bu bağlamda çabuk öfkelenen insanların genelinin yıkıcı, karmaşık ve 

duygusal iletişimi iyi olmayan ailelerden geldikleri belirtilmektedir (Adana ve 

Arslantaş 2011).  

Genel olarak öfke; yanlış olan bir şeye verilen tepkidir. Ancak algılanan 

yanlış “kasti” olduğunda öfke daha yoğun hissedilmekte ve buna bağlı olarak öfke 

ifade tarzı da değişebilmektedir. Öfke ifade tarzı; kişinin cinsiyetine, kişiliğine, 

çevresel koşullara ve öfkelendiği kişinin mevkisi, otoritesi, kaybedilmekten 

korkulması gibi özelliklerine göre de farklılaşabilmektedir. Kızlar öfkelendiklerinde 

erkeklere göre daha fazla aile ve arkadaşlarına anlatarak sosyal destek arama ya da 

evi toplamak gibi yollarla rahatlamaya çalışırlarken, erkekler daha fazla saldırganlık 

içeren eylemler gösterebilmektedirler (Ekinci 2013). 

Kişisel ve sosyal sorunların temelinde uygun biçimde ifade edilemeyen 

öfkenin olduğu belirtilmektedir. Uygun şekilde ifade edilemeyen öfke,  bireyi 

öfkelendiği kişiden uzaklaştırabilmektedir. Dolayısıyla kişide olumsuz benlik algısı, 

düşük benlik saygısı, suçluluk duygusu, ailevi ilişkilerinde kopukluk ve çeşitli 

iletişim problemlerine yol açabilmektedir  (Certel ve Bahadır 2012). Neticede öfkeye 

sebep olan etkenlerin tespit edilerek ortadan kaldırılmaya çalışılması ve öfkenin 

doğru şekilde ifade edilmesi kişinin içsel huzuru ve sosyal yaşantısı açısından 

ehemmiyet taşımaktadır. 
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1.2.2. Öfke İfade Tarzları 

Bireyin öfkeyi ifade tarzı kendisi ve yaşadığı toplum için oldukça önemli bir 

faktördür. Öfkenin ifade yolları olumlu veya olumsuz olabilmektedir. Öfkelenen 

kişiler öfke kaynaklarına müdahale etmek için güçlü bir istek duyarlar Averill 

(1982). Yavuzer ve Karataş (2013) bireylerin öfkelenme durumunda %83 sözlü 

saldırganlık dürtüsü, %40 fiziksel saldırganlık dürtüsü ile karşılık yaptırdıklarını 

bildirmişlerdir. Öfkenin dışa yansıması ve saldırganca ifade edilmesinin yanında 

bireyin öfkeyi içselleştirmesi ya da bu duyguyu kontrol edilebilir düzeyde tutması 

mümkündür. Literatürde öfke ifade tarzları ile ilgili farklı sınıflandırmalara rastlansa 

da genel olarak; Sürekli, İçe dönük, dışa dönük ve kontrollü olmak üzere farklı öfke 

ifade tarzından bahsedilmektedir (Küçükköse ve Bedel 2015). 

Sürekli Öfke 

Öfke sürecine ilişkin anlık gelişen öfkelerin devamında daha uzun kapsamlı 

olarak incelenmesini ve anlık (durumluk) öfkelerin bir toplamı olduğu söylenebilir. 

Yalnızca bir anı değil daha geniş kapsamlı bir süreci temsil etmektedir (John ve ark. 

2006). 

Kontrollü Öfke 

Engür (2011) tarafından aktarıldığı üzere Lazarus duyguların ortaya çıkış 

şekillerini ve nasıl farklılaştıklarını açıklarken, yaşanan olayın değerlendiriliş 

şeklinin önemini vurgulamaktadır. Lazarus’a göre duyguların ortaya çıkabilmesi için 

kişinin yaşadığı olaya ilişkin amacı veya hedefi olması gerekir; aksi takdirde duygu 

ortaya çıkmayacaktır. Yaşanan olay ile kişinin amacı ve hedefi uyumlu ise, yani olay 

kişiyi amacına yaklaştırıyorsa olumlu duygular; uyumsuz ise, yani kişiyi amacından 

uzaklaştırıyorsa olumsuz duygular ortaya çıkar. Ortaya çıkan olumlu duygular, 

yaşanan olay kişinin benliği ile ilgili değilse “mutluluk”, kişinin benliği ile ilgili ve 

özgüvenini destekleyecek nitelikte ise “gurur”, ortak/karşılıklı ilişkilere ilişkin ise 

“aşk” şeklinde yaşanmaktadır. Ortaya çıkan olumsuz duygular ise, yaşanan olay 

kişinin özgüvenini sarsacak nitelikte ise “kızgınlık/öfke”, tehdit içerikli ise 

“korku/kaygı”, kayıp yaşantısı ise “üzüntü” şeklinde yaşanır. Sağlıklı katılımcılarla 

yürütülen çalışmalar olumlu duyguların olumsuz duygulardan daha sık yaşandığını 

göstermektedir. 
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Richard S. Lazarus tarafından 1990’larda ortaya konmuş olan bilişsel güdüsel 

ilişkiler kuramı çerçevesinde bakıldığında öfke kavramının gerçekleşme sürecine 

ilişkin öne sürülen bilgi öfkenin ortaya çıkışına dair mantıklı bilgiler sunmaktadır. 

Lazarus duyguların ya da fizyolojik bir sürecin hemen öncesinde düşünsel bir süreç 

olması gerektiğini ortaya koymakta, başka bir deyişle belirli bir durum için bir duygu 

deneyiminden önce düşünmek zorunda olduğumuzu öngörmektedir. Lazarus, bilişsel 

değerlendirmenin duygusal deneyim için anahtar rolü oynadığını söylemektedir. Bu 

kuramın önemli bir özelliği, spor alanında uygulanması konusunda önemli iddialar 

olmasıdır (Engür 2011). 

İçe Yönelik Öfke 

İçsel öfke, bireylerin öfkelerini bastırmak ya da kendilerine yönelttikleri öfke 

durumlarını içselleştirmesi şeklinde doğrudan ya da dolaylı olarak açığa çıkar. Öfke 

kendine doğru yönlendirilmiş olduğunda, içsel öfke, sık sık depresyon ve suçluluk 

duyguları sonrasında açığa çıkmaktadır (Spielberger ve ark 1988, Spielberger 1991).  

Bireyler öfkeyi bastırmak için bilinçli duygusal bir durum olarak öfkeyi 

yaşamaya devam edecektir. Bu iç belirtiler insanın içerisinde yaşanan duygu 

sonuçları olarak adlandırılır. Olası sonuçlar konsantrasyonu tahrip eder ve 

performansın azalması ile sonuçlanabilir (Hahn 1989). İçsel öfke sadece bireyin 

kendisine zarar veren bir olgu olmanın yanında toplumsal yapının bozulması ve 

yaşam kalitesinin azalması gibi farklı durumlarla karşımıza çıkabilir. 

Dışa Yönelik Öfke 

Öfkenin dışa vurulmuş halinde de, kapıları çarpmak gibi fiziksel saldırı 

eğilimi ile başka kişileri inciterek bir duygu ifadesi söz konusudur. Hatta şiddetli bir 

eleştiri ile sözlü olarak da ifade edebilir. Hakaret, tehdit, küfür gibi kavramların aşırı 

kullanımları bunlara birer örnektir (Spielberger ve ark 1988, Balkaya ve Şahin 2003). 

Öfkenin ifade biçimlerinden en önemlisinin saldırganlık, saldırganlığın ikinci 

şeklinin, sözel saldırganlık boyutundaki dışa vurulmuş öfke olduğu belirtilmiştir.  

Temel olarak dışsal öfke sürecinde, fiziksel veya sözel belirtiler görülebilir. 

Sürecin provokasyonu şeklinde gelişen bu duygu durum, gerçek kaynağına doğru 

yönlendirilmiş ya da kişi veya yakınında bulunan bir etken tarafından kışkırtılmak 
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sureti ile öfkenin yöneliminde bir etken oluşturulabilmektedir. Dışsal öfke sürecinde 

çevrede yer alan canlı cansız nesneler bu konu hakkında sürece dâhil edilebilirler. 

Vallerand (1983)’a göre günümüz spor olayları düşünüldüğünde, sporun 

yalnızca performanstan ibaret olmadığı, performanstan çok, dışsal öfkenin doğru 

şekilde ifadesinde uygun bir araç olduğu gözlemlenmektedir. 

Kendine, takım arkadaşlarına, rakiplere, antrenörlere ve görevlilere karşı 

bireyin öfke patlamaları genellikle, farklı şekillerde saldırgan davranışlar 

sergilemesi, takım uyumunun bozulması, resmi cezalar, atılmalar veya buna ilişkin 

olaylar ile sonuçlandığı düşünülmektedir (John ve ark 2006). 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırmada hem değerlendirme yapabilmek hem de araştırma konusu ile 

ilgili genel bilgiler verebilmek adına betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Betimsel araştırmalar, “ne?” ve “nasıl?” sorularına sistematik şekilde yanıt vererek 

olay ve durumların tafsilatlı olarak betimlenmesi için yapılmaktadır (Başol 2016). 

Betimsel yöntemler, ilgilenilen ve araştırılmak istenen problemin mevcut var olan 

durumunu ortaya koymaya yöneliktir. Bu yöntemlerin temel özelliği, mevcut 

durumu, kendi şartları içerisinde ve olduğu gibi çalışma olanağı sunmasıdır 

(Alacapınar ve Sönmez 2011). 

Çalışmada literatür taraması yapılırken öncelikle temel kaynak niteliği taşıyan 

kitaplardan, çeşitli dergilerden ve makalelerden yararlanılmıştır. Konuyla ilgili 

gerekli görüldüğü noktada güvenli sitelerden de destek alınmıştır. Ayrıca çalışma 

konusuyla benzerlik gösteren literatürdeki diğer çalışmalarla da mukayese yapılmaya 

çalışılmıştır. 

Araştırmada Irak ve Türkiye’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin öfke 

ifade tarzları ise yaş, cinsiyet, sınıf, kardeş sayısı gibi çeşitli değişkenlerle istatistiki 

olarak değerlendirilmiştir. 

2.1. Evren ve Örneklem 

“Irak ve Türkiye’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin öfke ifade 

tarzları” isimli bu tez projesinin Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Müdürlüğünün15/06/2017 tarihli, 20/35 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tez 

konusunun uygun olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Bu çalışmanın evrenini Irak ve Türkiye’de öğrenim gören üniversite 

öğrencileri oluştururken, örneklem grubunu ise Irak Dohuk Üniversitesi ve Türkiye 

Selçuk Üniversitesi’nde öğrenim gören toplam 1423 üniversite öğrencisi 

oluşturmaktadır. 
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2.2. Veri Toplama Araçları 

Öğrencilere ait kişisel bilgilerinin toplanmasında kişisel bilgi ve formu ve 

öfke ifade tarzlarının belirlenmesinde Spielberger ve arkadaşları (1983) tarafından 

geliştirilmiş olan “Sürekli Öfke ve Öfke ifade Tarz Ölçeği” kullanılmıştır. 

2.2.1. Kişisel Bilgi Formu 

Irak Dohuk Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nde öğrenim gören 

öğrencilerin kişisel özellikleri hakkında bilgi edinmek amacıyla hazırlanan, bağımsız 

değişkenlerin tespit edilmesi amacıyla katılımcılara yöneltilen sorulardan oluşan 

formdur. Form; cinsiyet, sınıf, yaş, kardeş sayısı, anne eğitim düzeyi, anne mesleği, 

baba eğitim düzeyi, baba mesleği,  aktif olarak spor yapılıp yapılmadığına yönelik 

bilgileri içermektedir (Bkz. EK-A). 

2.2.2. Sürekli Öfke ve Öfke Tarz Ölçeği (SÖÖTÖ) 

“Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği” (The State Trait Anger Scale (STAS), 

Spielberger tarafından (1983) geliştirilen bir ölçektir. Ölçek durumluluk ve süreklilik 

açısından öfke duygusu ve ifadesini ele almaktadır. Ölçek ergenlere ve yetişkinlere 

uygulanabildiği gibi kendi kendine de uygulanabilmektedir. Ayrıca ölçeği grup 

olarak uygulamak da mümkündür (Veysel ve ark 2015). Ölçek dörtlü Likert tipinde 

geliştirilmiş olup 34 maddeden oluşmaktadır (Bkz. EK-B). Türkçe geçerlilik ve 

güvenilirliği Özer (1994) tarafından yapılan Sürekli Öfke ve Öfke Tarzı Ölçeği (The 

State-Trait Anger Scale/STAS) içe yönelik öfke, dışa yönelik öfke, öfke kontrol ve 

sürekli öfke olmak üzere 4 alt boyut ve 34 maddeden oluşmaktadır. Abdulrahman ve 

Abdelhamid (1998) ölçeği Arapça olarak Mısır çevresiyle standardize etmiş, ön 

standardizasyon için üniversitelerden 19-24 yaşları arasında 108 erkek, 117 kadın 

olmak üzere toplam 225 öğrenci üzerine uygulamıştır. Katılımcıların 4’lü likert 1 

“Hiç tanımlamıyor”, 2 “Biraz tanımlıyor”, 3 “Oldukça tanımlıyor”, 4 “Tümüyle 

tanımlıyor” seçenek aralığında cevap vermeleri istenmiştir. Sürekli öfke boyutundan 

elde edilen yüksek puanlar öfke düzeyinin yüksek olduğunu, öfke kontrol 

boyutundan elde edilen yüksek puanlar öfkenin kontrol edilebildiğini, dışa yönelik 

öfke boyutundan elde edilen yüksek puanlar öfkenin kolayca ifade edildiğini, içe 

yönelik öfke boyutundan elde edilen yüksek puanlar ise öfkenin bastırılmış olduğunu 

ifade etmektedir. Ölçekte sürekli öfke alt boyutunda 10 madde, dışa vurulan öfke alt 
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boyutunda 8 madde, kontrol altına alınmış öfke alt boyutunda 8 madde, içte tutulan 

öfke alt boyutunda 8 madde olmak üzere toplam 34 madde bulunmaktadır. Cronbach 

alfa değerleri “öfke kontrolü” boyutu için. 84; “öfke dışa vurumu” boyutu için. 78 ve 

“öfke içe vurumu” boyutu için .62 olarak bulunmuştur. Bu ölçek Türkiye’deki diğer 

bazı çalışmalarda da kullanılmıştır (Yurcu 2017; Özmen ve ark 2016).  

 

Sürekli Öfke ve Öfke ifade Tarzları Ölçeği ve Alt Boyutları 

Öfke Boyutları Maddeler 

Sürekli Öfke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Öfke Kontrolü 11, 14, 18, 21, 25, 28, 30, 34 

Dışa vurulan Öfke 12, 17, 19, 22, 24, 29, 32, 33 

İçte Tutulan Öfke 13, 15, 16, 20, 23, 26, 27, 31 

 

 

2.3. Verilerin Analizi 

Betimsel İstatistiksel Teknikleri tek faktör üzerinde tekrarlanmış ölçümler 

için varyans analizi, Homojen gruplar için; ikili karşılaştırmalarda t testi, birden fazla 

faktör için one-way Anova, farklılığın hangi gruptan kaynaklandığı ise Tukey testi 

ile belirlemiştir.   
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3. BULGULAR 

 

3.1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre 

Sürekli Öfke, Öfke Kontrol, Dışa Dönük Öfke ve İçe Dönük Öfke Alt 

Boyutlarının Test Puanlarındaki Farklılıklarının Karşılaştırılması 

 

Çizelge 3.1.Irak ve Türkiye’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin öfke ifade 

tarzları. 

Ülke  N % 

Sürekli 

Öfke 

Kontrollü 

Öfke 

Dışa Dönük 

Öfke 

İçe Dönük 

Öfke 

X Ss x Ss X Ss X Ss 

IRAK 743 52,2 24,65 5,18 21,91 4,60 17,93 3,99 18,85 3,82 

TÜRKİYE 680 47,8 22,58 5,91 20,54 4,56 17,38 4,31 17,02 3,95 

                                                   P ,000* ,000* ,013* ,000* 

*  Gruplar arası anlamlı farklılık. 

 

Çizelge 3.1’e göre araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri 

ülkelere göre, öfke alt boyutlarının tamamında istatistiksel olarak anlamlı farklılığa 

rastlanmıştır (p<0,05).  

Irak’ta öğrenim gören öğrencilerin sürekli öfke alt boyut ortalamaları (24,65 

± 5,18) Türkiye’de öğrenim gören öğrenci ortalamalarına (22,58 ± 5,91)  nazaran 

yüksek bulunmuş ve bu değişimin istatistiksel açıdan da anlamlı olduğu 

belirlenmiştir (p<0,05).  

Irak’ta öğrenim gören öğrencilerin kontrollü öfke alt boyut ortalamaları 

(21,95 ± 4,60) Türkiye’de öğrenim gören öğrenci ortalamalarına (20,54 ± 4,56)  

nazaran yüksek bulunmuş ve bu değişimin istatistiksel açıdan da anlamlı olduğu 

belirlenmiştir (p<0,05).  

Irak’ta öğrenim gören öğrencilerin dış dönük öfke alt boyut ortalamaları 

(17,93 ± 3,99) Türkiye’de öğrenim gören öğrenci ortalamalarına (17,38 ± 4,31)  
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nazaran yüksek bulunmuş ve bu değişimin istatistiksel açıdan da anlamlı olduğu 

belirlenmiştir (p<0,05).  

Irak’ta öğrenim gören öğrencilerin içe dönük öfke alt boyut ortalamaları 

(18,85 ± 3,82) Türkiye’de öğrenim gören öğrenci ortalamalarına (17,02 ± 3,95)  

nazaran yüksek bulunmuş ve bu değişimin istatistiksel açıdan da anlamlı olduğu 

belirlenmiştir (p<0,05).  

 

Çizelge 3.2. Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet faktörüne bağlı öfke ifade tarzı 

değişimleri. 

Ülkelere göre 

cinsiyet 

değişimleri 

N  
Sürekli Öfke 

Kontrollü 

Öfke 

Dışa Dönük 

Öfke 

İçe Dönük 

Öfke 

x Ss x Ss X Ss X Ss 

Kadın Irak 333  24,96 5,33 21,92 4,48 17,74 3,88 19,05 3,79 

Kadın Türk 319  22,23 5,87 20,10 4,41 16,87 4,34 16,40 4,02 

                                                   p ,000* ,000* ,007* ,000* 

           

Erkek Irak 410  24,41 5,06 21,91 4,70 18,08 4,08 18,69 3,84 

Erkek Türk 361  22,88 5,93 20,93 4,66 17,84 4,23 17,57 3,81 

                                                  p ,000* ,004* ,416 ,000* 

 

Çizelge 3.2’ye göre Iraklı kız öğrenciler ile Türk kız öğrenciler arasında Öfke 

ifade tarzı alt boyutlarının tamamında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık 

gözlenmiştir (p<0,05). Öfke ifade tarzı alt boyutlarının tamamında Iraklı kız 

öğrencilerin Türk Kız öğrencilere göre daha yüksek ortalamaya sahip oldukları ve bu 

değişimlerin de istatistiksel açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).  

Yine Çizelge 3.2’ye bakıldığında Iraklı erkek öğrencilere ait öfke alt 

boyutlarının tamamında Türk erkek öğrenci ortalamalarından daha yüksek değere 

sahip olduğu belirlenmiş. Dışa dönük öfke boyutunda istatistiksel farklılık 

gözlenmezken, Sürekli öfke, Kontrollü öfke ve İçe dönük öfke boyutlarında 

istatistiksel açıdan anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,05).  
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Çizelge 3.3. Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre öfke alt boyut 

değişimleri. 

Cinsiyet N % 

Sürekli 

Öfke 

Kontrollü 

Öfke 

Dışa Dönük 

Öfke 

İçe Dönük 

Öfke 

X Ss X Ss X Ss X Ss 

Kadın  652 45,8 23,62 5,76 21,03 4,53 17,31 4,13 17,75 4,12 

Erkek 771 54,2 23,69 5,53 21,45 4,70 17,97 4,15 18,17 3,86 

P  ,808  ,090  ,003*  ,05* 

*  Gruplar arası anlamlı farklılık. 

 

Çizelge 3.3’e bakıldığında, araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine 

göre sürekli öfke ve iç öfke alt boyutlarında anlamlı bir farklılığı rastlanmazken, dış 

dönük öfke alt boyutunda erkek öğrencileri ortalamaları (17,97±4,15) kız 

öğrencilerin ortalamalarından (17,31±4,13) daha yüksek, içe dönük ifade tarzı alt 

boyutunda da kız öğrencilerin ortalamaları (17,75±4,12) erkek öğrencilerin 

ortalamalarından (18,17±3,86) daha düşük olduğu bulunmuş ve bu değişimin 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0,05).  

 

Çizelge 3.4. Araştırmaya katılan öğrencilerin ülkelerine göre sportif aktivite 

değişimlerinin öfke boyutları 

Ülkelere göre Sportif 

Aktivite değişimleri 
N  

Sürekli Öfke 
Kontrollü 

Öfke 

Dışa Dönük 

Öfke 

İçe Dönük 

Öfke 

X Ss x Ss X Ss x Ss 

Spor Yapan Irak 435  24,75 5,13 21,89 4,54 18,26 3,98 18,91 3,74 

Spor Yapan Türk 330  22,56 5,98 20,87 4,56 17,40 4,21 17,09 4,09 

                                                  P ,000* ,002* ,004* ,000* 

           

Spor Yapmayan Irak 308  24,51 5,27 21,94 4,69 17,46 3,96 18,76 3,94 

Spor Yapmayan Türk 350  22,59 5,85 20,23 4,54 17,36 4,41 16,96 3,81 

                                                   P ,000* ,000* ,749* ,000* 

 

Çizelge 3.4’e göre Iraklı spor yapan öğrenciler ile Türk  spor yapan öğrenciler 

arasında Öfke ifade tarzı alt boyutlarının tamamında istatistiksel açıdan anlamlı 

farklılık gözlenmiştir (p<0,05). Öfke ifade tarzı alt boyutlarının tamamında Iraklı 
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spor yapan öğrencilerin Türk spor yapan öğrencilere göre daha yüksek ortalamaya 

sahip oldukları ve bu değişimlerin de istatistiksel açıdan anlamlı olduğu tespit 

edilmiştir (p<0,05).  

Yine Çizelge 3.5’e bakıldığında Iraklı spor yapmayan öğrencilere ait öfke alt 

boyutlarının tamamında Türk spor yapmayan öğrenci ortalamalarından daha yüksek 

değere sahip olduğu belirlenmiş. Dışa dönük öfke boyutunda istatistiksel farklılık 

gözlenmezken, Sürekli öfke, Kontrollü öfke ve İçe dönük öfke boyutlarında 

istatistiksel açıdan anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,05).  

 

Çizelge 3.5. Araştırmaya katılan öğrencilerin sportif aktivite göre öfke alt 

boyutlarının karşılaştırılması. 

Sportif Aktivite N % 

Sürekli 

Öfke 

Kontrollü 

Öfke 

Dışa Dönük 

Öfke 

İçe Dönük 

Öfke 

X Ss X Ss X Ss X Ss 

Spor Yapıyor  765 53,8 23,81 5,62 21,45 4,57 17,89 4,10 18,13 3,99 

Spor Yapmıyor 658 46,2 23,49 5,66 21,03 4,69 17,41 4,20 17,80 3,97 

P  ,292  ,088  ,030*  ,127 

*  Gruplar arası anlamlı farklılık. 

 

Çizelge 3.5’e bakıldığında, araştırmaya katılan öğrencilerin spor aktiviteleri 

göre sürekli öfke kontrollü öfke ve içe dönük öfke alt boyutlarında anlamlı bir 

farklılığı rastlanmazken, dışa dönük öfke alt boyutunda spor yapan öğrenci 

ortalamalarının (17,89±4,10) spor yapmayan öğrencilerin ortalamalarından 

(17,41±4,20) daha yüksek olduğu belirlenmiş ve bu değişimin istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).  
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Çizelge 3.6. Araştırmaya katılan öğrencilerin sınıflarına göre öfke alt boyutlarının 

karşılaştırılması. 

Sınıf 
 

N 

 

 

Sürekli Öfke Kontrollü 

Öfke 

Dışa Dönük 

Öfke 

İçe Dönük 

Öfke 

X Ss X Ss X Ss x Ss 

1. Sınıf Irak 239  22,20 4,77 17,56 4,15 18,03 4,05 82,21 10,58 

1. Sınıf Türk 177  20,14 4,94 17,29 4,46 16,57 3,72 75,98 11,24 

P  ,000*  ,524  ,000*  ,000* 

2.  Sınıf Irak 202  22,40 4,50 17,97 3,90 19,32 3,59 84,24 9,79 

2.  Sınıf Türk 163  20,77 4,81 16,98 4,28 17,16 4,05 77,28 12,24 

P  ,001  ,22  ,000*  ,000* 

3. Sınıf Irak 164  21,73 4,46 18,46 4,10 18,84 3,76 84,28 10,17 

3. Sınıf Türk 166  20,47 4,03 17,83 4,14 17,47 3,95 78,81 11,36 

P  ,007*  ,160  ,001*  ,000* 

4. Sınıf Irak 138  20,92 4,49 17,86 3,67 19,60 3,57 82,88 8,92 

4. Sınıf Türk 174  20,80 4,40 17,43 4,33 16,92 4,04 78,08 11,65 

P  ,810  ,336  ,000*  ,000* 

 

Çizelge 3.6’da görüldüğü gibi, 1. sınıf Iraklı öğrenciler ile 1. sınıf Türk 

öğrenciler arasında kontrollü öfke boyutunda anlamlı bir değişim gözlenmezken; 

diğer alt boyutlarda istatistiksel açıdan anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). 2. 

sınıf Iraklı öğrenciler ile 2. sınıf Türk öğrenciler arasında kontrollü öfke boyutunda 

anlamlı bir değişim gözlenmezken; diğer alt boyutlarda istatistiksel açıdan anlamlı 

farklılık belirlenmiştir (p<0,05).  

Ayrıca, 3. sınıf Iraklı öğrenciler ile 3. sınıf Türk öğrenciler arasında kontrollü 

öfke boyutunda anlamlı bir değişim gözlemlenmiş ve diğer alt boyutlarda istatistiksel 

açıdan anlamlı değişimler tespit edilmiştir (p<0,05). 4. sınıf Türk ve Iraklı öğrenciler 

arasında sürekli ve kontrollü öfke boyutlarında anlamlı bir değişim gözlenmemiş, 

dışa dönük ve içe dönük öfke boyutlarında istatistiksel farklılık tespit edilmiştir 

(p<0,05).   
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Çizelge 3.7. Araştırmaya katılan öğrencilerin sınıflarına göre öfke alt boyutlarının 

karşılaştırılması. 

Sınıf N % 
Sürekli Öfke Kontrollü Öfke 

Dışa Dönük 

Öfke 

İçe Dönük 

Öfke 

X Ss X Ss X Ss X Ss 

1.Sınıf 416 29,2 23,38 5,64 21,32 4,94 17,45 4,28 17,41  3,98 a 

2.Sınıf 365 25,7 23,58 5,68 21,67 4,70 17,52 4,10 18,36 3,95 

3.Sınıf 330 23,2 24,14 5,58 21,10 4,29 18,14 4,13 18,15 3,91 b 

4.Sınıf 312 21,9 23,63 5,64 20,85 4,43 17,62 4,05 18,11 4,06 

Toplam 1423 100,0 23,66 5,64 21,26 4,63 17,67 4,15 17,98 3,99 

P  ,325  ,120  ,114  ,005* 

* , a,b = Gruplar arası anlamlı farklılık 

Çizelge 3.7’da görüleceği üzere, sürekli, dışa dönük ve kontrollü öfke alt 

boyutlarında bir değişim gözlenmezken; içe dönük öfke alt boyutunda 1.sınıf 

öğrencileri (17,41±3,98) ile 3.Sınıf öğrencileri (18,15±3,91) arasındaki değişimin 

istatistiki olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0,05).  

 

Çizelge 3.8. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş değişkenine göre öfke boyutları. 

Yaş N  
Sürekli Öfke Kontrollü Öfke 

Dışa Dönük 

Öfke 

İçe Dönük 

Öfke 

X Ss x Ss X Ss x Ss 

18-22 Yaş Irak 449  24,91 5,28 22,20 4,59 17,86 4,01 18,82 3,86 

18-22 Yaş Türk 469  22,50 5,89 20,45 4,56 17,41 4,26 17,08 3,93 

p    ,000*  ,000*  ,096  ,000* 

           

23-27 Yaş Irak 272  24,14 5,00 21,57 4,61 17,95 4,01 18,86 3,78 

23-27 Yaş Türk 199  22,89 6,00 20,61 4,51 17,43 4,46 16,95 4,03 

p     ,014*  ,025*  ,186  ,000* 

           

 28-32 Yaş Irak 22  25,77 5,14 20,45 4,30 18,95 3,37 19,27 3,64 

28-32 Yaş Türk 12  20,25 4,79 22,83 4,99 15,50 3,42 15,92 3,12 

p    ,004*  ,154  ,008*  ,009* 

 

Çizelge 3.8’den de anlaşılacağı gibi 18-22 ve 23-27 yaş grubu Iraklı 

öğrenciler ile aynı yaş grubu Türk öğrenciler arasında Dışa dönük öfke boyutunda 
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anlamlı bir farklılık gözlenmezken; diğer alt boyutların tamamında istatistiki açıdan 

anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0,05).   

28-32 yaş grubu Iraklı öğrenciler ile aynı yaş grubu Türk öğrenciler arasında 

kontrollü öfke ortalamaları arasında istatistiki bir değişim gözlenmezken; diğer alt 

boyutlardaki değişim istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (P<0,05).   

 

 

Çizelge 3.9. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaşlarına göre öfke alt boyutlarının 

karşılaştırılması. 

Yaş N % 
Sürekli Öfke Kontrollü Öfke 

Dışa Dönük 

Öfke 

İçe Dönük 

Öfke 

x Ss x Ss X Ss x Ss 

18-22 Yaş 918 64,5 23,68 5,72 21,31 4,66 17,63 4,14 17,93 3,99 

23-27 Yaş 471 33,1 23,62 5,48 21,16 4,59 17,73 4,21 18,05 4,00 

28-32 Yaş 34 2,4 23,82 5,63 21,29 4,62 17,74 3,74 18,09 3,78 

Total 1423 100,0 23,66 5,64 21,26 4,63 17,67 4,15 17,98 3,99 

                     P  ,967  ,864  ,905  ,856 

 

Çizelge 3.9’e göre,  araştırmaya katılan öğrencilerin yaş faktörüne bağlı 

olarak öfke ifade tarzlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılığa rastlanmamıştır 

(p>0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

Çizelge 3.10. Araştırmaya katılan öğrencilerin ülke bazında kardeş sayılarına göre 

öfke ifade tarzı değişimleri. 

Kardeş Sayısı N 
Sürekli Öfke Kontrollü Öfke 

Dışa Dönük 

Öfke 
İçe Dönük Öfke 

X Ss X Ss X Ss x Ss 

Kardeşi yok Irak 23 23,96 4,82 16,39 4,34 18,91 4,13 84,13 11,08 

Kardeşi yok Türk 23 21,87 5,42 17,26 5,12 16,87 3,90 77,30 14,64 

P   ,175  ,537  ,092  ,081 

1 kardeş Irak 31 21,19 5,27 17,94 3,69 19,13 4,69 83,16 9,66 

1 kardeş Türk 188 20,49 4,56 17,40 3,99 16,81 3,84 77,17 10,89 

P   ,441  ,462  ,003*  ,003* 

2-3 kardeş Irak 131 22,21 4,79 17,73 3,72 18,91 3,55 82,54 10,00 

2-3 kardeş Türk 316 20,60 4,46 17,40 4,33 17,03 3,97 77,91 11,51 

P   ,001*  ,412  ,000*  ,000* 

4 ve üzeri kardeş Irak 558 21,80 4,49 18,04 4,05 18,82 3,83 83,51 10,00 

4 ve üzeri kardeş Türk 153 20,27 4,62 17,34 4,54 17,28 4,05 77,16 12,39 

P   ,000*  ,067  ,000*  ,000* 

 

Çizelge 3.10 görüleceği üzere; kardeşi olmayan Iraklı öğrenciler ile kardeşi 

olmayan Türk öğrenciler arasında öfke alt boyutlarının tamamında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir değişi gözlenmemiştir (p>0,05).  1 kardeşe sahip Iraklı öğrenciler ile aynı 

kardeş sayısına sahip Türk öğrenciler arasında sürekli ve kontrollü öfke boyutlarında 

anlamlı bir farklılık gözlenmezken (p>0,05). Öfke ifade tarzı ifadesinin alt 

boyutlarından olan dışa dönük ve içe dönük öfke boyutlarında istatistiki açıdan 

anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,05).  

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinden, 2-3 ve 4 kardeş ve üzeri Iraklı 

öğrenciler ile aynı kardeş sayısına sahip Türk öğrencilere ait kontrollü öfke 

boyutunda anlamlı bir değişim gözlenmemiş; diğer alt boyutların tamamında 

istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar belirlenmiştir (p<0,05).  
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Çizelge 3.11. Araştırmaya katılan öğrencilerin kardeş sayılarına göre öfke alt 

boyutlarının karşılaştırılması. 

Kardeş N % 
Sürekli Öfke 

Kontrollü 

Öfke 

Dışa Dönük 

Öfke 

İçe Dönük 

Öfke 

X Ss X Ss X Ss x Ss 

Yok 46 3,2 23,09 6,45 22,91 5,18 a 16,83 4,71 17,89 4,11 

1 kardeş 219 15,4 22,81 b 5,91 20,59 4,66 b 17,47 3,95 17,14 b 4,04 

2-3 kardeş 447 31,4 23,12 b 5,59 21,08 4,61 17,50 4,16 17,58 b 3,94 

4 ve üzeri 711 50,0 24,30 a 5,46 21,47 4,56 17,89 4,17 18,49a 3,92 

Total 1423 100,0 23,66 5,64 21,26 4,63 17,67 4,15 17,98 3,99 

P  ,000*  ,006*  ,166  ,000* 

 

Çizelge 3.11’dan da anlaşılacağı gibi; Kardeş sayısı faktörüne bağlı olarak 

dışa dönük öfke alt boyutunda herhangi bir farklılık gözlenmemiştir.  Sürekli öfke alt 

boyutunda 4 ve daha fazla kardeşe sahip öğrencilerin ortalamaları (24,30±5,46) 1 

(22,81±5,91) ve 2-3 (23,12±5,59) kardeşe sahip öğrenci ortalamalarından istatistiki 

olarak farklı olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Kontrollü öfke alt boyutunda kardeşi 

olmayan öğrencilerin ortalamaları (22,91±5,18) 1 kardeşe sahip öğrenci 

ortalamalarından (20,59±4,66) daha yüksek bulunmuştur ve bu değişimin istatistiki 

olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Yine içe dönük öfke alt boyutunda 4 

ve daha fazla kardeşe sahip öğrencilerin ortalamaları (18,49±3,92) 1 kardeş 

(17,14±4,04)  ve 2-3 kardeşe (17,58±3,94) sahip öğrencilerin ortalamalarından daha 

yüksek bulunmuş ve bu değişim istatistiki olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir 

(p<0,05). 
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Çizelge 3.12.  Araştırmaya katılan öğrencilerin anne eğitimlerine göre öfke alt 

boyutlarının karşılaştırılması. 

Anne Eğitim N 
Sürekli Öfke Kontrollü Öfke 

Dışa Dönük 

Öfke 
İçe Dönük Öfke 

X Ss x Ss X Ss x Ss 

İlk Okul Irak 332 22,05 4,77 17,71 4,11 18,56 3,79 82,83 9,86 

İlk Okul Türk 328 20,61 4,50 17,43 4,21 17,10 3,64 77,88 10,86 

P   ,000*  ,381  ,000*  ,000 

Orta Okul Irak 137 21,96 4,38 17,82 3,82 18,96 3,91 83,27 10,53 

Orta Okul Türk 151 19,96 4,49 17,57 4,27 17,19 4,33 77,26 12,62 

P   ,000*  ,603  ,000*  ,000* 

Lise Irak 134 22,34 4,63 17,49 3,67 18,93 3,75 83,42 9,34 

Lise Türk 134 21,17 4,75 16,93 4,51 16,72 4,12 76,74 12,25 

P   ,042*  ,266  ,000*  ,000* 

Üniversite Irak 67 20,81 4,32 19,04 4,06 19,10 3,67 84,43 9,62 

Üniversite Türk 25 19,84 3,13 18,76 4,70 17,64 4,53 81,36 13,25 

P   ,243  ,775  ,114  ,224 

Lisansüstü Irak 73 21,45 4,32 18,88 4,04 19,60 4,01 84,68 11,21 

Lisansüstü Türk 42 20,52 5,20 16,93 4,31 16,36 3,96 75,86 10,79 

P   ,306  ,017*  ,000*  ,000* 

 

Çizelge 3.12’da görüleceği üzere, anne eğitimi İlkokul, Orta okul ve Lise 

mezunu Iraklı öğrenciler ile annesi aynı eğitim düzeyine sahip Türk öğrenciler 

arasında kontrollü öfke boyutunda anlamlı bir değişim gözlenmezken; diğer alt 

boyutların tamamında istatistiki açıdan anlamlı farklık gözlenmiştir (p<0,05).  

Annesi üniversite mezunu olan, Iraklı öğrenciler ile Türk öğrenciler arasında 

öfke alt boyutlarının tamamında istatistiki bir değişim gözlenmemiştir. Annesi 

lisansüstü mezunu olan Türk ve Iraklı öğrenciler arasında sürekli öfke boyutunda 

anlamlı bir farklılık gözlenmezken; diğer alt boyutlardaki değişimin istatistiki olarak 

anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0,05).  
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Çizelge 3.13. Araştırmaya katılan öğrencilerin anne eğitimlerine göre öfke alt 

boyutlarının karşılaştırılması. 

Anne Eğitim N % 
Sürekli Öfke 

Kontrollü 

Öfke 

Dışa Dönük 

Öfke 

İçe Dönük 

Öfke 

X Ss x Ss X Ss x Ss 

İlkokul 660 46,4 23,63 5,61 21,33 4,69 17,57 4,16 17,84 3,78 

Ortaokul 288 20,2 23,49 5,70 b 20,91 4,54 17,69 4,05 18,03 4,22 

Lise 268 18,8 23,29 5,60b 21,76 4,72 17,21a 4,11 17,82 4,09 

Üniversite 92 6,5 25,38 5,49 a 20,54 4,04 18,97 b 4,22 18,71 3,95 

Lisansüstü 115 8,1 23,77 5,71 21,11 4,66 18,17 4,23 18,42 4,27 

Toplam 1423 100,0 23,66 5,64 21,26 4,63 17,67 4,15 17,98 3,99 

P  ,039*  ,124  ,006*  ,217 

 

Çizelge 3.13’da görüleceği üzere, öğrencilerin anne eğitim düzeyine göre 

kontrollü ve içe dönük öfke boyutlarında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 

Sürekli öfke boyutunda annesi üniversite mezunu öğrenci ortalamalarının 

(25,38±5,49), annesi lise (23,29±5,60)  ve ortaokul (23,49±5,70) mezunu öğrenci 

ortalamalarına nazaran daha yüksek olduğu ve bu değişimin istatistiki olarak da 

anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Dışa dönük öfke boyutunda annesi lise 

mezunu öğrenci ortalamalarının (17,21±4,11), annesi üniversite mezunu öğrenci 

(18,97±4,22) ortalamalarına nazaran daha yükse olduğu belirlenmiş ve yine bu 

değişimin istatistiki olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0,05).  
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Çizelge 3.14. Araştırmaya katılan öğrencilerin ülke bazında anne mesleklerine göre 

öfke boyutları. 

Anne Meslek 
 

N 

 

 

Sürekli Öfke Kontrollü Öfke Dışa Dönük 

Öfke 

İçe Dönük 

Öfke 

X Ss X Ss X Ss x Ss 

 Memur Irak 140  25,19 5,24 21,51 4,78 18,64 3,79 19,12 3,44 

Memur Türk 128  23,04 6,21 20,27 4,51 17,62 4,47 17,46 3,97 

                                                   P  ,002*  ,029*  ,044*  ,000* 

İşçi Irak 26  25,88 5,58 20,08 4,34 19,65 4,31 19,50 3,46 

İşçi Türk 97  21,68 5,70 21,39 4,81 16,08 4,07 16,62 3,88 

                                                   P  ,001*  ,188  ,000*  ,001* 

Çiftçi Irak 31  24,35 6,13 21,45 4,72 18,90 3,80 19,10 3,56 

Çiftçi Türk 80  22,09 6,43 20,66 4,92 16,93 5,04 16,86 4,31 

                                                   P  ,090  ,438  ,028*  ,007* 

Ev Hanımı Irak 546  24,48 5,09 22,13 4,54 17,61 3,99 18,74 3,94 

Ev Hanımı Türk 375  22,75 5,73 20,39 4,42 17,73 4,08 17,01 3,87 

                                                   P  ,000*  ,000*  ,643  ,000* 

 

Çizelge 3.14’e göre, annesi memur olan Iraklı öğrencilerin annesi memur 

olan Türk öğrencilerden öfke ifade tarzı alt boyutlarının tamamında daha yüksek 

değere sahip olduğu ve bu değişimin istatistiksel açıdan da anlamlı olduğu tespit 

edilmiştir (p<0,05). Anne mesleği işçi olan, Iraklı öğrenciler ile Türk öğrenciler 

arasında, sürekli öfke, dış öfke ve iç öfke ortalamaları arasında istatistiki açıdan 

farklılık gözlenirken (p<0,05), kontrollü öfke boyutunda değişim gözlenmemiştir.  

 Anne mesleği çiftçi olan Iraklı öğrenciler ile Türk öğrencilere ait ortalama 

değerler arasında sürekli ve kontrollü öfke boyutlarında anlamlı bir değişim 

gözlenmezken; dışa ve içe dönük öfke boyutlarında istatistiki açıdan anlamlı farklık 

belirlenmiştir (p<0,05). Annesi ev hanımı olan Türk ve Iraklı öğrenciler arasında 

Dışa dönük öfke boyutunda anlamlı bir değişim belirlenmemiş; diğer alt boyutların 

tamamında gözlenene değişimin istatistiki olarak da anlamlı olduğu tespit edilmiştir 

(p<0,05). 
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Çizelge 3.15. Araştırmaya katılan öğrencilerin anne mesleklerine göre öfke alt 

boyutlarının karşılaştırılması. 

Anne 

Meslek 
N % 

Sürekli Öfke 
Kontrollü 

Öfke 

Dışa Dönük 

Öfke 

İçe Dönük 

Öfke 

X Ss x Ss X Ss X Ss 

Memur 268 18,8 24,16 5,81a 20,92 4,69 18,15 4,15 a 18,33 3,79 a 

İşçi 123 8,6 22,57 5,91 b 21,11 4,73 16,84 4,36 b 17,23 3,96 b 

Çiftçi 111 7,8 22,72 6,41 20,88 4,86 17,48 4,79 17,49 4,22 

Ev hanımı 921 64,7 23,77 5,42 21,42 4,57 17,66 4,03 18,03 4,01 

Total 1423 100,0 23,66 5,64 21,26 4,63 17,67 4,15 17,98 3,99 

P  ,017*  ,329  ,033*  ,040* 

 

Çizelge 3.15’e göre, anne mesleği faktörüne bağlı olarak kontrollü öfke 

boyutunda istatistiki olarak anlamlı bir değişim gözlenmemiştir. Sürekli öfke 

boyutunda annesi memur olan öğrenci ortalamalarının (24,16±5,81), annesi işçi olan 

öğrenci (22,57±5,91) ortalamalarına nazaran daha yüksek olduğu ve bu değişimin 

istatistiki olarak da anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Dışa dönük öfke 

boyutunda annesi memur olan öğrenci ortalamaları (18,115±4,15) annesi işçi olan 

öğrencilere ait ortalamalardan (16,57=4,36) daha yüksek bulunmuş ve bu değişimin 

istatistiki olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0,05).  İçe dönük öfke boyutunda 

annesi memur olan öğrenci ortalamaları (18,33±3,79) annesi işçi olan öğrenci 

ortalamalarından  (17,23±3,96) daha yüksek bulunmuş ve bu değişimin istatistiki 

olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). 
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Çizelge 3.16. Araştırmaya katılan öğrencilerin ülkelere göre baba eğitimlerine göre öfke 

ifade tarz değişimleri. 

Baba Eğitim 

 

 

 

Sürekli Öfke Kontrollü Öfke 
Dışa Dönük 

Öfke 
İçe Dönük Öfke 

X Ss x Ss X Ss x Ss 

İlk Okul Irak 172 21,85 4,43 18,13 4,15 18,55 3,76 83,34 9,49 

İlk Okul Türk 196 20,80 4,77 17,17 3,95 17,25 3,52 77,65 10,55 

p   ,029*  ,024*  ,001*  ,000* 

Orta Okul Irak 163 21,91 4,71 17,28 4,15 17,77 3,82 81,34 11,42 

Orta Okul Türk 155 19,89 4,40 17,95 4,65 17,33 4,05 78,81 12,57 

p   ,000*  ,178  ,315  ,062 

Lise Irak 172 22,00 4,81 17,76 3,76 19,48 3,66 83,45 9,39 

Lise Türk 177 20,61 4,51 17,36 4,13 16,84 4,18 77,32 11,90 

p   ,006*  ,351  ,000*  ,000* 

Üniversite Irak 88 22,06 4,41 18,17 3,55 19,25 3,96 84,30 9,00 

Üniversite Türk 78 20,71 4,73 17,42 4,63 16,56 4,17 76,47 11,16 

p   ,059  ,242  ,000*  ,000* 

Lisansüstü Irak 148 21,80 4,58 18,46 4,09 19,43 3,74 84,87 9,96 

Lisansüstü Türk 74 20,88 4,22 16,76 4,52 16,69 3,98 76,03 12,24 

p   ,139  ,005*  ,000*  ,000* 

 

Çizelge 3.16’da görüleceği üzere baba mesleği ilkokul olan Irak ve Türk 

öğrencilere ait öfke alt boyut ortalamalarının tamamında istatistiki açıdan anlamlı 

farklık gözlenmiştir (p<0,05). Babası Orta okul mezunu olan Iraklı öğrenciler ile 

Türk öğrenciler arasında sürekli öfke boyutunda istatistiki açıdan anlamlı bir değişim 

gözlenmiş (p<0,05), diğer alt boyutlarda gözlenen değişimin ise istatistiki açıdan 

anlamlı olmadığı görülmüştür.  

Babası lise mezunu olan ıraklı ve Türk öğrenciler arasında kontrollü öfke 

boyutunda anlamlı bir değişim gözlenmezken; diğer alt boyutların tamamında 

istatistiki açıdan anlamlı değişim gözlenmiştir (p<0,05). Babası üniversite mezunu 

olan Iraklı ve Türk öğrenciler arasında sürekli ve kontrollü öfke boyutlarında bir 

değişim gözlenmezken; diğer alt boyutlardaki değişimin istatistiki açıdan anlamlı 

olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Babası yüksek lisans/doktora mezunu olan Türk ve 

Iraklı öğrenciler arasında sürekli öfke boyutunda anlamlı bir değişim gözlenmezken; 

diğer alt boyutlarındaki değişimlerin istatistiki açıdan anlamlı olduğu tespit 

edilmiştir.  



37 

Çizelge 3.17. Araştırmaya katılan öğrencilerin baba eğitimlerine göre öfke alt 

boyutlarının karşılaştırılması. 

Baba Eğitim N % 
Sürekli Öfke 

Kontrollü 

Öfke 

Dışa Dönük 

Öfke 

İçe Dönük 

Öfke 

X Ss X Ss X Ss x Ss 

İlkokul 368 25,9 23,54 5,40 21,29 4,64 17,62 4,07 17,86 3,69 

Orta Okul 318 22,3 24,02 5,90 20,93 4,67 17,61 4,40 17,56 3,93 

Lise 349 24,5 23,36 5,68 21,30 4,70 17,56 3,95 18,14 4,15 

Üniversite 166 11,7 23,39 5,49 21,42 4,60 17,82 4,10 17,99 4,26 

Lisansüstü 222 15,6 24,03 5,69 21,49 4,48 17,89 4,30 18,51 4,03 

Toplam 1423 100,0 23,66 5,64 21,26 4,63 17,67 4,15 17,98 3,99 

                                P  ,440  ,657  ,871  ,076 

 

Çizelge 3.17’de görüleceği gibi öğrencilerin baba eğitimi durumlarına bağlı 

olarak öfke ifade tarzı değerlerinde istatistiki olarak anlamlı bir değişim 

gözlenmemiştir (p>0,05).  

 

Çizelge 3.18. Araştırmaya katılan öğrencilerin baba mesleklerine göre öfke boyutları. 

Baba Meslek N % 
Sürekli Öfke Kontrollü Öfke 

Dışa Dönük 

Öfke 

İçe Dönük 

Öfke 

X Ss X Ss X Ss x Ss 

Memur Irak 358  24,59 5,24 22,08 4,47 18,24 4,09 19,20 3,59 

Memur Türk 163  22,00 6,16 20,44 4,20 17,40 4,68 16,33 4,21 

                                                   P  ,000*  ,000*  ,037*  ,000* 

İşçi Irak 108  24,79 5,67 21,23 4,53 17,75 3,86 18,73 3,73 

İşçi Türk 138  22,63 5,40 20,68 4,77 17,15 4,22 16,91 3,81 

                                                   P  ,003*  ,357  ,248  ,000* 

Çiftçi Irak 109  24,48 5,00 22,04 4,69 17,70 3,70 18,70 3,95 

Çiftçi Türk 105  22,50 5,87 20,57 5,04 17,97 3,95 17,85 3,59 

                                                   P  ,008*  ,029*  ,601  ,102 

Serbest Irak 168  24,83 4,87 21,92 4,86 17,52 4,03 18,28 4,21 

Serbest Türk 274  22,92 6,02 20,52 4,48 17,26 4,26 17,18 3,93 

                                                   P  ,000*  ,002*  ,522  ,005* 

Çizelge 3.18’e göre babası memur olan Iraklı öğrencilerin babası memur olan 

Türk öğrencilerden öfke ifade tarzı alt boyutlarının tamamında daha yüksek değere 

sahip olduğu ve bu değişimin istatistiksel açıdan da anlamlı olduğu tespit edilmiştir 

(p<0,05).  
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Babası işçi olan Iraklı öğrencilerin babası işçi olan Türk öğrencilerden öfke 

ifade tarzı alt boyutlarının tamamında daha yüksek değere sahip olduğu 

belirlenmiştir. Kontrollü ve dış öfke boyutlarındaki değişimlerin istatistiksel açıdan 

anlam teşkil etmediği gözlenirken; Sürekli ve iç öfke boyutlarındaki değişimin 

istatistiksel açıdan anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0,05).  

Babası çiftçi olan Iraklı öğrencilerin babası çiftçi olan Türk öğrencilere 

nazaran Sürekli ve Kontrollü öfke boyutlarında daha yüksek ortalama değere sahip 

oldukları ve bu değişimin de istatistiksel açıdan önemli olduğu gözlenmiştir 

(p<0,05). Dış ve iç öfke boyutlarında ise anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.  

Babası serbest meslek sahibi olan Iraklı öğrencilerin babası serbest meslek 

sahibi olan Türk öğrencilere göre sürekli, kontrollü ve iç öfke alt boyutlarında daha 

yüksek ortalama değere sahip oldukları ve bu değişimin de istatistiksel açıdan önemli 

olduğu gözlenmiştir (p<0,05). Dış öfke boyutunda ise anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiştir.  

 

Çizelge 3.19. Araştırmaya katılan öğrencilerin baba mesleklerine göre öfke alt 

boyutlarının karşılaştırılması. 

Baba Meslek N % 
Sürekli Öfke 

Kontrollü 

Öfke 

Dışa Dönük 

Öfke 

İçe Dönük 

Öfke 

X Ss X Ss X Ss x Ss 

Memur 521 36,6 23,78 5,67 21,57 4,45 17,98 4,29 18,30 b 4,02 

İşçi 246 17,3 23,58 5,61 20,92 4,66 17,41 4,07 17,71 3,88 

Çiftçi 214 15,0 23,50 5,53 21,32 4,91 17,83 3,82 18,28 3,79 

Serbest 442 31,1 23,64 5,68 21,05 4,67 17,36 4,17 17,60a 4,07 

Total 1423 100,0 23,66 5,64 21,26 4,63 17,67 4,15 17,98 3,99 

                                                 P  ,931  ,211  ,084  ,020* 

 

Çizelge 3.19’a göre, baba mesleği faktörüne bağlı olarak, sürekli öfke, 

kontrollü öfke ve dışa dönük öfke alt boyutlarında anlamlı bir farklılık 

gözlenmemiştir.  İçe dönük öfke ifade tarzı alt boyutunda ise,  babası serbest meslek 

sahibi öğrenci ortalamaları (17,60±4,07) babası memur olan öğrenci ortalamalarına 

(18,30±4,02) nazaran daha düşük bulunmuş ve bu değişimin istatistiki olarak anlamlı 

olduğu belirlenmiştir (p<0,05).  
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4. TARTIŞMA 

 

Irak ve Türkiye’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin öfke ifade 

tarzlarının karşılaştırılmasına yönelik olarak yapılan bu araştırmaya Irak’ta öğrenim 

gören 743, Türkiye’de ise öğrenim gören 680 kişi katılmıştır. Araştırmaya katılım 

gösteren 1423 kişinin 652’si kız, 771’i ise erkektir.  

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri ülkeye göre 

öfke alt boyutlarına ilişkin anlamlı farklılığa rastlanmıştır (p<0,05). Dolayısıyla 

Irak’ta öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sürekli öfke, kontrollü öfke, dışa 

dönük öfke ve içe dönük öfke alt boyut ortalamalarının Türkiye’de öğrenim gören 

öğrenci ortalamalarına göre yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda eğitim alınan 

ülkenin öfke ifadesi üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Bunda da kültürel, 

toplumsal, siyasal ve sosyo-ekonomik değişkenlerdeki farklılıkların belirleyici 

olduğu düşünülmektedir. 

Iraklı ve Türk katılımcıların cinsiyetine göre öfke ifade tarzlarındaki değişime 

bakıldığında Iraklı kadın öğrenciler ile Türk kadın öğrencilerin öfke ifadesinde anlamlı 

farklılığa rastlanmıştır. Buna göre Iraklı kız öğrencilerin öfke ifade alt boyutları Türk kız 

öğrencilerden daha yüksek bulunmuştur. Iraklı erkek öğrencilerin öfke ifadeleri de 

hemen hemen tüm alt boyutlarda Türk erkek öğrencilerden yüksek çıkmıştır. Sadece dışa 

dönük öfkede istatistiksel farklılık gözlemlenmezken, diğer tüm boyutlarda anlamlı bir 

farklılık tespit edilmiştir (p<0,05).  

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre öfke alt boyut 

değişimlerine bakıldığında sürekli öfke ve içe dönük öfke alt boyutlarında anlamlı bir 

farklılık yoktur (p<0,05). Diğer taraftan dışa dönük öfke alt boyutu erkek öğrencilerde 

daha yüksek çıkmıştır. İçe dönük öfke ifade tarzında ise kız öğrencilerin 

ortalamalarının erkek öğrencilerden düşük olduğu bulunmuştur. Albayrak ve Kutlu 

(2009), ergenlere yönelik yaptıkları çalışmada cinsiyete göre öfke dışa vurumunda 

anlamlı farklılık bulmuşlardır. Buna göre erkeklerde dışa yönelik öfke düzeyi daha 

yüksek çıkmıştır. Yöndem ve Bıçak (2008) ise yaptıkları çalışmada cinsiyete göre öfke 

kontrolü yönünden her iki cinsiyette benzerlikler gözlemişler, ancak erkeklerin kızlara 

oranla öfke düzeyinin, içe yönelik ve dışa yönelik öfkelerinin anlamlı düzeyde yüksek 
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olduğunu belirtmişlerdir. Demir ve ark (2007), sporcuların öfke ifade tarzları ile ilgili 

yaptıkları araştırmaya göre, sporcuların cinsiyet değişkeni ile öfke ifade tarzları alt 

boyutlarında anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Elkin ve Karadağlı (2016) cinsiyet ile 

sürekli öfke ve öfke ifade tarzları karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki olduğunu erkeklerin içe ve dışa öfke puanlarının daha yüksek 

olduğunu saptamışlardır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde genel olarak öfke ve 

saldırgan davranışların kızlara göre erkeklerde daha yaygın olduğu görülmektedir. 

Bunun en olası nedeni, iki cinsiyetin yetiştiriliş tarzlarının ve toplumun iki cinsiyetten 

beklentilerinin farklı olmasıdır. Kültürel olarak bakıldığında da erkekten duygusal 

olmaması beklenirken, öfke erkeklerin yaşamalarına izin verilen, onaylanan, belki de 

desteklenen tek duygudur (Özmen ve ark 2016). Bohart ve stipek (2001) yapmış 

olduğu çalışmada, erkeklerin saldırgan olarak nitelendirildiğini, kızların ise empatik 

olduklarını, olumlu sosyal davranışları daha fazla sergilediklerini belirtmektedir. Bu 

bulgular kültürel etkilerle kızların öfke, kızgınlık gibi duygularını ifade etmelerinin 

sınırlandırıldığı düşünülmektedir. Bu bulgulara dayanarak erkeklerin öfke eğitimine 

daha çok gereksinim duyduğu söylenebilir. Diğer taraftan literatürdeki çalışmalar ile 

yapılan araştırmanın tutarlılık gösterdiği görülmektedir. 

Iraklı ve Türk katılımcıların sportif aktivitelerine bağlı olarak öfke ifade 

tarzlarındaki değişim incelendiğinde Iraklı spor yapan öğrencilerin tüm öfke alt 

boyut ortalamaları Türk spor yapan öğrencilerin ortalamalarından yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. Iraklı ve Türk spor yapmayan öğrencilere bakıldığında ise Türk spor 

yapmayan öğrencilerin ortalamalarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05).  

Dışa dönük öfke ortalaması hariç diğer alt boyut ortalamalarında anlamlı bir 

farklılığın olduğu görülmüştür. 

Yapılan araştırmada öğrencilerin sportif faaliyetler yapıp yapmamalarına göre 

değerlendirildiğinde ise sürekli öfke, kontrollü öfke ve içe dönük öfke alt 

boyutlarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p<0,05). Buna karşılık dışa dönük 

öfke alt boyutunda ise spor yapan öğrenci ortalamaları spor yapmayanlardan yüksek 

çıkmıştır. Sezan (2016)’nın sporla ilgilenen üniversite öğrencileri ile yaptığı benzer 

araştırmışına göre ise spor yapan kişilerde sürekli öfke, dışa yönelik öfke ve içe 

yönelik öfke oranları spor yapmayan kişilere göre daha fazladır. Bu anlamda 

çalışmamız ile tam benzeştiği söylenemez. Diğer taraftan bazı çalışmalarda takım 

sporu yapan sporcuların öfke ifade tarzları üzerinde; takım arkadaşlarının, 
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antrenörlerin, kulüp yöneticilerinin tutumunun da etkili olduğu belirtilmektedir 

(Certel ve Bahadır 2012). Robazza, Bertolli ve Bortoli (2006), gerek takım gerekse 

bireysel sporda olsun tüm sporcuların öfke düzeylerini tetikleyen en önemli unsurun 

rekabet olgusu olduğunu vurgulamaktadır. Bu durum, öfkenin ne kadar karmaşık 

süreçler içerdiği ve tek bir boyutla açıklanamayacağı şeklinde yorumlanabilir. 

Araştırmaya katılan Iraklı ve Türk öğrencilerin sınıf düzeylerine göre öfke 

boyutları değerlendirilecek olursa, 1. sınıf Iraklı öğrenciler ile 1. sınıf Türk 

öğrenciler arasında kontrollü öfke boyutunda bir değişim görülmezken, diğer 

boyutlarda anlamlı bir farklılık bulunmuştur  (p<0,05). 2. ve 3. sınıfta öğrenim gören 

Iraklı ve Türk öğrenciler arasında da benzer sonuçlara ulaşılmıştır (p<0,05). 4. 

Sınıfta öğrenim gören Iraklı ve Türk öğrenciler arasında ise sürekli ve kontrollü öfke 

alt boyutunda anlamlı bir farklılık görülmezken, dışa dönek ve içe dönük öfke alt 

boyutlarında anlamlı bir değişimin olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). 

Araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıfa göre öfke alt 

boyutlarındaki değişimlere bakıldığında sürekli öfke, dışa dönük öfke ve kontrollü 

öfke alt boyutlarında bir farklılık görülmezken; 1.sınıf öğrencileri ile 3. sınıf 

öğrencileri arasındaki değişimin istatistiki olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir 

(p<0,05). Yöndem ve Bıçak (2008) ise öğretmen adaylarına yönelik gerçekleştirdikleri 

çalışmada sınıf düzeyinin öfke alt boyutlarında anlamlı bir fark bulamamışlardır. 

Aynı şekilde Elkin ve Karadağlı (2016) da öğrencilerin sınıfları ile sürekli öfke ve 

öfke ifade tarzları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulamamışlardır. 

Dolayısıyla söz konusu çalışmaların araştırmamız ile kısmen örtüştüğü ifade 

edilebilir.  McKinnie-Burney (2006)’nin çalışmasında okunmakta olan sınıf yükseldikçe 

öğrencilerin öfke kontrolünde daha yüksek puanlar aldıkları gözlenmiştir. 

Yaş aralığına göre Iraklı ve Türk öğrencilerin öfke ifade alt boyutlarındaki 

değişime bakıldığında ise 18-22 yaş aralığındaki Iraklı öğrencilerin tüm öfke alt 

boyutlarının Türk öğrencilerden yüksek olduğu bulunmuştur. Dışa dönük öfke 

boyutunda anlamlı bir farklılık görülmezken diğer öfke alt boyutlarında anlamlı bir 

farklılığa rastlanmıştır (p<0,05). Aynı şekilde 23-27 yaş aralığındaki Iraklı 

öğrencilerin öfke alt boyutlarına ilişkin ortalamaların da Türk öğrencilerden yüksek 

olduğu anlaşılmıştır (p<0,05). 28-32 yaş aralığındaki Iraklı öğrencilerin öfke alt 

boyut ortalamalarına bakıldığında ise sürekli öfke, dış öfke ve iç öfke ortalamalarının 
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Türk öğrencilerden yüksek olduğu bulunmuş ve anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır 

(p<0,05).  Kontrollü öfke boyutunda ise anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaşlarına göre öfke alt boyutları 

değerlendirildiğinde anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (P>0,05). Demir ve ark 

(2007) da yaptıkları çalışmada sporcuların yaş değişkenleri ile öfke alt boyutları 

arasında anlamlı farka rastlamamışlardır. Araştırmamıza katılan öğrencilerin yaş 

aralığı ile söz konusu araştırmaya katılanların yaş aralığı benzer özellikte olduğu için 

iki çalışmanın sonuçlarının paralellik gösterdiği söylenebilir. Üniversite 

öğrencilerinin öfke ifade tarzlarına yönelik yapılan benzer çalışmalardan da benzer 

bulgulara ulaşıldığı anlaşılmıştır (Elkin ve Karadağlı 2016). Dolayısıyla araştırmamız 

için yaş değişkenine bağlı olarak literatürdeki diğer araştırmalar ile benzerlik 

gösterdiği söylenebilir. Yapılan araştırmalara göre, yaşla birlikte bireyin 

deneyimlerinin artması, kendini geliştirmesi gibi etkenler öfkelenme sıklığını ve öfke 

ifade şeklini etkilemektedir (Certel ve Bahadır 2012). Bu araştırma da seçilen 

örneklemin üniversitede eğitimini sürdüren yetişkinlerden oluştuğu düşünüldüğünde, 

farklılığın çıkmamasının doğal olduğu söylenebilir. Özmen ve ark (2016)’nın 

ergenlerin öfke ifadeleri üzerine yaptıkları çalışmalarında yaşın öğrencilerin sürekli 

öfke düzeylerini, öfke-içe ve öfke-dışa olarak istatistiksel düzeyde anlamlı biçimde 

etkilemediği, öfke-kontrol düzeylerini ise etkilediği gözlenmiştir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin ülkeler bazında kardeş sayılarına göre öfke 

ifade tarzlarındaki değişim incelendiğinde kardeşi olmayan Iraklı öğrenciler ile 

kardeşi olmayan Türk öğrenciler arasında tüm öfke alt boyutlarında anlamlı bir 

farklılığa rastlanmamıştır. 1 kardeşe sahip Iraklı öğrenciler ile 1 kardeşe sahip Türk 

öğrenciler arasında ise sürekli ve kontrollü öfke alt boyutlarında değişime 

rastlanmamış, dışa dönük ve içe dönük öfke alt boyutlarında ise anlamlı bir 

farklılığın olduğu görülmüştür (p<0,05). 2-3 kardeşe sahip Iraklı öğrenciler ile Türk 

öğrenciler arasında kontrollü öfke boyutunda anlamlı bir farklılığın olmadığı 

görülmüştür. Diğer öfke alt boyutlarındaki değişimler ise istatistiki açıdan anlamlı 

bulunmuştur (p<0,05). 4 kardeş ve üzeri kardeşe sahip Iraklı ve Türk öğrencilerin 

bulguları da 2-3 kardeşe sahip Iraklı ve Türk öğrencilerin bulguları ile 

benzeşmektedir. 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin kardeş sayısına göre öfke alt boyutlarına 

bakıldığında dışa dönük öfke alt boyutunda anlamlı bir farklılığa rastlanmazken, 

sürekli öfke düzeyinin, 4 ve daha fazla kardeşe sahip öğrencilerin 1 ve 2-3 kardeşe 

sahip öğrenci ortalamalarından yüksek olduğu bulunmuştur. Diğer taraftan kardeşi 

olmayan öğrencilerin kontrollü öfke düzeyinin 1 kardeşe sahip öğrencilerden daha 

yüksek olduğu anlaşılmıştır. 4 ve daha fazla kardeşe sahip öğrencilerin içe dönük 

öfke ifadelerinin ise 1 kardeş ve 2-3 kardeşe sahip öğrencilerden daha yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. Dolayısıyla yapılan araştırmada kardeş sayısı değişkeninin öfke 

ifadesini etkilediği belirtilebilir. Fakat araştırmamızdan farklı olarak Sezan 

(2016)’nın yaptığı çalışmaya göre, spor yapan ve yapmayan öğrenciler için kardeş 

sayısı değişkenine göre sürekli öfke, öfke kontrol, dışa yönelik öfke ve içe yönelik 

öfke alt boyutlarının test puanlarındaki farklılıklarının karşılaştırılması sonucunda 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin ülkeler bazında anne eğitim düzeylerine göre 

öfke boyutları incelendiğinde anne eğitim düzeyi ilkokul, ortaokul ve lise olan Iraklı 

öğrenciler ile anne eğitim düzeyi ilkokul, ortaokul ve lise olan Türk öğrencilerin 

kontrollü öfke boyutunda istatistiki açıdan anlamlı bir farklılığın bulunmadığı tespit 

edilmiştir. Diğer boyutlarda ise anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür (p<0,05). 

Anne eğitim düzeyi üniversite olan Iraklı öğrenciler ile anne eğitim düzeyi yine 

üniversite olan Tük öğrencilerin sürekli öfke boyutunda bir değişime rastlanmazken, 

diğer öfke alt boyutlarındaki değişimin anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0,05). Anne 

eğitim düzeyi lisansüstü olan Türk ve Iraklı öğrenciler arasında da anne eğitim 

düzeyi üniversite olan Iraklı ve Türk öğrenciler arasındaki öfke alt boyutlarından 

elde edilen sonuçlara benzer bulgular elde edilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyine göre öfke alt 

boyutları değerlendirildiğinde kontrollü ve içe dönük öfke boyutlarında anlamlı bir 

farklılık tespit edilmemiştir (P>0,05).Sürekli öfke boyutunda ise annesi üniversite 

mezunu olanların değerleri annesi lise ve ortaokul mezunu olanlardan yüksek çıkmıştır 

(p<0,05). Dışa dönük öfke ortalamalarına bakıldığında ise annesi lise mezunu olanların 

ortalamaları annesi üniversite mezunu olanlardan yüksek çıkmıştır  (p<0,05). Sezan 

(2016)’nın çalışmasına göre ise üniversite öğrencilerinin anne eğitim düzeyi açısından 

değerlendirildiğinde bütün öfke tarzları açısından anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. 
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Anne mesleğine göre Iraklı ve Türk öğrencilerin öfke ifadelerindeki değişime 

bakıldığında annesi memur olan Iraklı öğrencilerin tüm öfke alt boyutlarındaki 

ortalamaları Türk öğrencilerin ortalamalarından yüksek çıkmıştır (p<0,05). Annesi 

işçi olan Iraklı öğrencilerin ise sürekli öfke, dış öfke ve iç öfke ortalamalarının 

annesi işçi olan Türk öğrencilerin ortalamalarından yüksek olduğu belirlenmiştir 

(p<0,05). Kontrollü öfke alt boyutunda ise anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

Annesi çiftçi olan Iraklı öğrencilerin öfke alt boyut ortalamaları ise annesi çiftçi olan 

Türk öğrencilerin ortalamalarından yüksek bulunmuştur. Sürekli ve kontrollü öfke alt 

boyutunda anlamlı bir farklılık görülmezken içe dönük ve dışa dönük öfke alt 

boyutlarında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık görülmüştür (p<0,05). Annesi ev 

hanımı olan Iraklı öğrencilerin sürekli öfke, kontrollü öfke ve içe dönük öfke alt 

boyut ortalamalarının annesi ev hanımı olan Türk öğrencilerin ortalamalarından 

yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05).  Dışa dönük öfke alt boyut ortalamalarında ise 

anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin annelerinin mesleğine göre öfke alt boyutları 

incelendiğinde kontrollü öfke boyutunda anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. 

Sürekli öfke ortalamalarına bakıldığında annesi memur olan öğrencilerin 

ortalamalarının annesi işçi olan öğrencilerin ortalamalarından yüksek olduğu 

görülmüştür (p<0,05). Annesi memur olan öğrencilerin dışa dönük öfke ortalamaları 

da annesi işçi olan öğrencilerden daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). İçe dönük öfke 

ortalamalarına bakıldığında ise annesi memur öğrencilerin ortalamaları annesi işçi 

olan öğrencilerin ortalamalarından daha yüksek bulunmuştur (p<0,05).  

Araştıramaya katılan öğrencilerin ülkeler bazında baba mesleğine göre öfke 

boyutlarındaki değişime bakıldığında baba mesleği ilkokul olan Iraklı ve Türk 

öğrencilere ait öfke alt boyut ortalamalarının tamamında istatistiki açıdan anlamlı 

farklık olmadığı tespit edilmiştir (p<0,05). Baba eğitim düzeyi ortaokul olan Iraklı 

öğrenciler ile Türk öğrenciler arasında sürekli öfke boyutunda anlamlı bir farklılık 

bulunmuş, diğer boyutlarda ise anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Baba 

eğitim düzeyi lise olan Iraklı öğrenciler ile Türk öğrencilerin kontrollü öfke 

boyutunda anlamlı bir farklılık görülmezken diğer boyutlardaki değişimin anlamlı 

olduğu görülmüştür (p<0,05). Baba eğitim düzeyi üniversite olan Iraklı öğrenciler ile 

Türk öğrenciler arasındaki sürekli ve kontrollü öfke boyutlarında anlamlı bir 

farklılığın olmadığı, diğer boyutlarda ise anlamlı bir değişimin olduğu belirlenmiştir 
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(p<0,05). Baba eğitim düzeyi lisansüstü olan Iraklı ve Türk öğrencilerin sürekli öfke 

boyutunda anlamlı bir değişimin olmadığı, diğer boyutlarda ise anlamlı bir değişimin 

olduğu bulunmuştur. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin öfke alt boyutları babalarının eğitimine göre 

incelendiğinde anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir. Sezan (2016)’ın yaptığı 

araştırmaya göre spor yapmayan öğrenciler arasında sürekli öfke açısından baba 

eğitim düzeyi ilkokul ve ortaokul olanlar arasında, ortaokul ve lise olanlar arasında 

ve ortaokul ve lisans olanlar arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir. En yüksek 

ortalamaya babası Lisans Mezunu olan babalar olmuştur. Bu durum baba eğitim 

düzeyi yüksek olan öğrencilerin öfkelerinin daha fazla sürdüğü şeklinde 

yorumlanmıştır Özmen ve ark. (2016) ergenlerin öfke ifade tarzları üzerinde 

yaptıkları çalışmada baba eğitim düzeyinin ergenlerin sürekli öfke ve tüm öfke 

tarzlarını etkilemediği, annenin eğitim düzeyinin ise yalnız öfke kontrolünü 

etkilediği belirlenmiştir. Bu durum, annenin eğitim düzeyinin artmasıyla öfke 

kontrolü konusunda çocuğuna gerekli bilgi ve desteği verebildiği ve ona göre 

yetiştirdiği şeklinde yorumlanmıştır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin babalarının mesleğine göre öfke alt boyutları 

incelendiğinde sürekli, kontrollü ve dışa dönük öfke boyutlarında anlamlı bir farklılık 

gözlenmezken, içe dönük öfke boyutunda babası serbest meslek sahibi öğrenci 

ortalamaları babası memur olan öğrenci ortalamalarına nazaran daha düşük 

bulunmuştur (p<0,05). Dolayısıyla baba mesleği değişkeninin öfke ifadesinde çok 

fazla olmamakla beraber etkili olduğu söylenebilir. 

Araştırmaysa katılan Iraklı ve Türk öğrencilerin baba mesleğine göre öfke 

ifade tarzı ortalamalarına bakıldığında babası memur olan Iraklı öğrencilerin tüm 

öfke alt boyut ortalamaları babası memur olan Türk öğrencilerin ortalamalarından 

yüksek bulunmuştur. Babası işçi olan Iraklı öğrencilerin ortalamalarının da babası 

işçi olan Türk öğrencilerin ortalamalarından yüksek olduğu bulunmuştur. Kontrollü 

ve dış öfke boyutlarındaki değişimlerde anlamlı bir farklılık görülmezken, sürekli 

öfke ve iç öfke alt boyutlarında anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir 

(p<0,05). Babası çiftçi olan Iraklı öğrencilerin öfke ifade alt boyutlarına bakıldığında 

ise sürekli öfke ve kontrollü öfke ortalamalarının babası çiftçi olan Türk öğrencilerin 

ortalamalarından yüksek olduğu tespit edilmiştir. İçe dönük öfke ve dışa dönük öfke 



46 

ortalamalarında ise anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (p<0,05). Babası serbest 

meslek sahibi olan Iraklı öğrenciler ile Türk öğrencilerin öfke alt boyut 

ortalamalarına bakıldığında ise babası serbest meslek sahibi Iraklı öğrencilerin 

sürekli, kontrollü ve iç öfke ortalamalarının babası serbest meslek sahibi Türk 

öğrencilerden yüksek olduğu görülmüştür (p<0,05). Dışa dönük öfke ifade 

ortalamalarında ise anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

Genel olarak bakılacak olursa çeşitli değişkenler açısından Iraklı ve Türk 

öğrencilerin öfke ifadeleri değerlendirildiğinde ve bir kıyaslama yapıldığında hemen 

hemen tüm değişkenlerde Iraklı öğrencilerin öfke ifade alt boyutlarının Türk 

öğrencilerden yüksek olduğu görülmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere bu 

sonucun ortaya çıkmasında sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik farklılıkların etkisi 

olduğu düşünülmektedir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Irak ve Türkiye’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin öfke ifade 

tarzlarının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışma 771’i erkek, 652’si kız 

olmak üzere Irak ve Türkiye’den 1423 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma 

bulgularına göre çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri ülkeye göre 

öfke alt boyutları değerlendirildiğinde anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. 

Irak’ta öğrenim gören öğrencilerin öfke alt boyut ortalamaları Türkiye’de öğrenim 

gören öğrencilerden yüksek çıkmıştır. Bu sonucun ortaya çıkmasında iki ülke 

arasındaki sosyal, siyasal ve ekonomik istikrardaki farklılığın neden olduğu 

düşünülmektedir. Nitekim Irak, uzun süredir iç savaş ve siyasi kargaşa içerisindedir. 

İçinde bulunduğu durum, ekonomik gelişimini de etkilemektedir. Irak’ın içinde 

bulunduğu durumun öğrencilerin öfke ifadesini de etkilediği düşünülmektedir. 

Araştırmaya katılan Iraklı ve Türk öğrencilerin cinsiyetine göre öfke ifade alt 

boyutları değerlendirildiğinde Iraklı kız öğrenciler ile Türk Kız öğrenciler arasında 

Öfke ifade tarzı alt boyutlarının tamamında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık 

gözlenmiştir. Tüm öfke ifade alt boyut ortalamaları Iraklı kız öğrencilerin Türk kız 

öğrencilerden yüksek çıkmıştır. Iraklı erkek öğrencilerin öfke ifade değerleri de Türk 

erkek öğrencilerin değerlerinden yüksek çıkmıştır. Dışa dönük öfke boyutunda 

istatistiksel farklılık gözlenmezken, Sürekli öfke, Kontrollü öfke ve İçe dönük öfke 

boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Yapılan araştırmada öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre öfke ifade 

tarzlarına bakıldığında ise kontrollü ve sürekli öfke alt boyutlarında kızlar ile 

erkekler arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmazken, içe dönük öfke ve dışa dönük 

öfke ortalamalarının erkeklerin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Erkekler ait 

bulguların daha yüksek çıkmasında kültürel ve toplumsal etkenlerin rol oynadığı 

düşünülmektedir. Çünkü genel olarak bakıldığında erkeklerin öfke dışa vurumunda 

toplumda herhangi bir olumsuz yargılama olmazken, kızlar öfke ifadesinde daha 

pasiftir ve öfke dışa vurulmasında toplum tarafından olumsuz değerlendirilmektedir. 
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Diğer taraftan erkeklerin şiddet ve saldırganlık eğilimleri de kızlara nazaran daha 

fazla olduğundan bu sonuçların elde edildiği söylenebilir. 

Iraklı ve Türk öğrencilerin sportif aktivitelerine göre öfke alt boyutları 

değerlendirildiğinde ise Iraklı spor yapan öğrencilerin öfke alt boyut ortalamalarının 

Türk spor yapan öğrencilerin ortalamalarından yüksek olduğu görülmüştür. Iraklı 

spor yapmayan öğrencilere ait öfke alt boyutlarının tamamında ise Türk spor 

yapmayan öğrenci ortalamalarından daha yüksek değere sahip olduğu belirlenmiştir. 

Dışa dönük öfke boyutunda istatistiksel farklılık gözlenmezken, sürekli öfke, 

kontrollü öfke ve içe dönük öfke boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık 

tespit edilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin sportif faaliyetler yapıp yapmamalarına göre 

ise içe dönük öfke, sürekli öfke ve kontrollü öfke alt boyutlarında anlamlı bir far 

gözlemlenmezken; spor yapan öğrencilerin dışa dönük öfkeleri spor yapmayanlardan 

daha yüksek çıkmıştır. 

Araştırmaya katılan Iraklı ve Türk öğrencilerin sınıf düzeylerine göre öfke 

boyutlarındaki değişime bakıldığında, 1. sınıftaki Iraklı öğrenciler ile 1. sınıftaki 

Türk öğrenciler arasında kontrollü öfke boyutunda bir değişime rastlanmamış, diğer 

boyutlarda anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. 2. ve 3. sınıfta öğrenim gören 

Iraklı ve Türk öğrenciler arasında da öfke alt boyutlarında benzer sonuçlara 

rastlanmıştır. 4. sınıfta öğrenim gören Iraklı ve Türk öğrenciler arasında ise sürekli 

ve kontrollü öfke alt boyutunda anlamlı bir farklılık görülmezken, dışa dönek ve içe 

dönük öfke alt boyutlarında anlamlı bir değişimin olduğu tespit edilmiştir. 

Öğrenciler, öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre değerlendirildiğinde ise 

sürekli öfke, dışa dönük öfke ve kontrollü öfke alt boyutlarında anlamlı bir farklılık 

görülmezken, 1. ve 3. sınıf öğrencileri arasında anlamlı bir farklılığın olduğu 

görülmüştür. 

Yaş aralığına göre Iraklı ve Türk öğrencilerin öfke ifade boyutlarındaki 

değişim incelendiğinde, 18-22 yaş grubu Iraklı öğrencilere ait öfke alt boyutlarının 

tamamında 18-22 yaş Türk öğrenci ortalamalarından daha yüksek değere sahip 

olduğu belirlenmiştir. Dışa dönük öfke boyutunda istatistiksel farklılık 

gözlenmezken, Sürekli öfke, kontrollü öfke ve içe dönük öfke boyutlarında 
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istatistiksel açıdan anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 23-27 yaş arası Iraklı ve Türk 

öğrencilerin öfke alt boyut değerleri ise 18-22 yaş arası Iraklı ve Türk öğrencilerin 

öfke alt boyut değerleri ile benzerlik göstermektedir. 28-32 yaş grubu Iraklı 

öğrenciler ile Türk 28-32 yaş öğrencilerden; sürekli, dış ve iç öfke boyutlarında daha 

yüksek ortalamaya sahip oldukları ve bu değişimin de istatistiksel açıdan anlamlı 

olduğu belirlenmiştir. Kontrollü öfke boyutunda ise 28-32 yaş grubu öğrenciler 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir değişim gözlenmemiştir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaşlarına göre öfke alt boyutları 

değerlendirildiğinde ise anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür. Araştırmaya 

katılanların 18-32 yaş arası yetişkinlerden oluştuğu düşünülürse, bu dönemde genel 

olarak karakter ve kişilik oturmuş olduğundan farklı yaş grupları arasında anlamlı bir 

farklılığın olmadığı söylenebilir. Katılımcıların yaş aralığı dönemsel olarak 

farklılaştıkça öfke ifade tarzlarının da farklılaşacağı düşünülmektedir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin ülkeler bazında kardeş sayılarına göre öfke 

ifade tarzlarındaki değişim incelendiğinde kardeşi olmayan Iraklı öğrenciler ile 

kardeşi olmayan Türk öğrenciler arasında tüm öfke alt boyutlarında anlamlı bir 

farklılığa rastlanmamıştır. 1 kardeşe sahip Iraklı öğrenciler ile 1 kardeşe sahip Türk 

öğrenciler arasında ise sürekli ve kontrollü öfke alt boyutlarında değişime 

rastlanmamış, dışa dönük ve içe dönük öfke alt boyutlarında ise anlamlı bir 

farklılığın olduğu görülmüştür. 2-3 kardeşe sahip Iraklı öğrenciler ile Türk öğrenciler 

arasında kontrollü öfke boyutunda anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür. 

Diğer öfke alt boyutlarındaki değişimler ise istatistiki açıdan anlamlı bulunmuştur. 4 

kardeş ve üzeri kardeşe sahip Iraklı ve Türk öğrencilerin bulguları da 2-3 kardeşe 

sahip Iraklı ve Türk öğrencilerin bulguları ile benzeşmektedir. 

Kardeş sayısı değişkenine göre katılımcıların öfke ifade tarzlarına 

bakıldığında dışa dönük öfke ifadesinde anlamlı bir fark görülmemiştir. Sürekli öfke 

alt boyutunda ise 4 ve daha fazla kardeşe sahip olanların ortalamaları 1 ve 2-3 

kardeşe sahip olanların ortalamalarından yüksek bulunmuştur. Kontrollü öfke alt 

boyutu ise kardeşi olmayan öğrencilerin ortalamaları 1 kardeşe sahip öğrencilerden 

daha yüksek bulunmuştur. Diğer taraftan içe dönük öfke alt boyutları ise 4 ve daha 

fazla kardeş sahibi öğrenci ortalamaları 1 kardeş ve 2-3 kardeşe sahip öğrenci 

ortalamalarından yüksek bulunmuştur. 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin ülkeler bazında anne eğitim düzeylerine göre 

öfke boyutları incelendiğinde anne eğitim düzeyi ilkokul, ortaokul ve lise olan Iraklı 

öğrenciler ile anne eğitim düzeyi ilkokul, ortaokul ve lise olan Türk öğrencilerin 

kontrollü öfke boyutunda istatistiki açıdan anlamlı bir farklılığın bulunmadığı tespit 

edilmiştir. Diğer boyutlarda ise anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. Anne 

eğitim düzeyi üniversite olan Iraklı öğrenciler ile anne eğitim düzeyi yine üniversite 

olan Tük öğrencilerin sürekli öfke boyutunda bir değişime rastlanmazken, diğer öfke 

alt boyutlarındaki değişimin anlamlı olduğu bulunmuştur. Anne eğitim düzeyi 

lisansüstü olan Türk ve Iraklı öğrenciler arasında da anne eğitim düzeyi üniversite 

olan Iraklı ve Türk öğrenciler arasındaki öfke alt boyutlarından elde edilen sonuçlara 

benzer bulgular elde edilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyine göre öfke alt 

boyut ortalamalarına bakıldığında, kontrollü ve içe dönük öfke boyutlarında anlamlı 

bir fark bulunmamıştır.  Sürekli öfke alt boyutunda ise annesi üniversite mezunu 

olanların ortalamaları annesi lise ve ortaokul mezunu olanlardan yüksek çıkmıştır. 

Dışa dönük öfkeye bakıldığında ise annesi lise mezunu olanların ortalamalarının 

annesi üniversite mezunu olanların ortalamalarından yüksek olduğu görülmüştür. 

Iraklı ve Türk öğrenciler anne mesleklerine göre değerlendirildiğinde ise, 

annesi memur olan Iraklı öğrencilerin annesi memur olan Türk öğrencilerden öfke 

ifade tarzı alt boyutlarının tamamında daha yüksek değere sahip olduğu ve bu 

değişimin istatistiksel açıdan da anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Annesi işçi olan 

Iraklı öğrencilerin annesi işçi olan Türk öğrencilerden sürekli, dış ve iç öfke 

ortalamalarından daha yüksek değere sahip olduğu ve bu değişimin istatistiki açıdan 

da anlamlı olduğu gözlenmiştir. Kontrolü öfke boyutunda ise istatistiksel bir farklılık 

tespit edilmemiştir. Annesi çiftçi olan Iraklı öğrencilerin annesi çiftçi olan Türk 

öğrencilerden öfke ifade tarzı alt boyutlarının tamamında daha yüksek değere sahip 

olduğu belirlenmiştir. Sürekli ve kontrollü öfke boyut ortalamalarında gözlenen 

değişimin istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı, dış ve iç öfke boyutlarındaki 

değişimlerin ise istatistiki açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir.  Annesi ev hanımı 

olan Iraklı öğrencilerin annesi ev hanımı olan Türk öğrencilerden sürekli, sürekli, 

kontrollü ve iç öfke ortalamalarından daha yüksek değere sahip olduğu ve bu 
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değişimin istatistiki açıdan da anlamlı olduğu gözlenmiştir. Dış öfke boyutunda ise 

istatistiksel bir farklılık tespit edilmemiştir.  

Üniversite öğrencilerinin anne mesleği değişkenine göre öfke ifade alt 

boyutlarına bakıldığında kontrollü öfke alt boyutunda anlamlı bir farklılık 

görülmezken diğer alt boyutlarda anlamlı farklılıklar görülmüştür. Sürekli öfke, dışa 

dönük öfke ve içe dönük öfke alt boyut ortalamalarının annesi memur olanların 

annesi işçi olanlardan yüksek olduğu görülmüştür. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin öfke alt boyutları babalarının eğitimine göre 

incelendiğinde ise anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. 

Araştıramaya katılan öğrencilerin ülkeler bazında baba mesleğine göre öfke 

boyutlarındaki değişime bakıldığında baba mesleği ilkokul olan Iraklı ve Türk 

öğrencilere ait öfke alt boyut ortalamalarının tamamında istatistiki açıdan anlamlı 

farklık olmadığı tespit edilmiştir. Baba eğitim düzeyi ortaokul olan Iraklı öğrenciler 

ile Türk öğrenciler arasında sürekli öfke boyutunda anlamlı bir farklılık bulunmuş, 

diğer boyutlarda ise anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Baba eğitim 

düzeyi lise olan Iraklı öğrenciler ile Türk öğrencilerin kontrollü öfke boyutunda 

anlamlı bir farklılık görülmezken diğer boyutlardaki değişimin anlamlı olduğu 

görülmüştür. Baba eğitim düzeyi üniversite olan Iraklı öğrenciler ile Türk öğrenciler 

arasındaki sürekli ve kontrollü öfke boyutlarında anlamlı bir farklılığın olmadığı, 

diğer boyutlarda ise anlamlı bir değişimin olduğu belirlenmiştir. Baba eğitim düzeyi 

lisansüstü olan Iraklı ve Türk öğrencilerin sürekli öfke boyutunda anlamlı bir 

değişimin olmadığı, diğer boyutlarda ise anlamlı bir değişimin olduğu görülmüştür. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin babalarının mesleğine göre öfke alt 

boyutlarına bakıldığında ise sürekli öfke, kontrollü öfke ve dışa dönük öfke alt 

boyutlarında anlamlı bir farklılığa rastlanmazken; babası serbest meslek sahibi 

öğrencilerin içe dönük öfke ortalamalarının babası memur olanların ortalamalarından 

daha düşük olduğu görülmüştür. 

Araştırmaya katılan Iraklı ve Türk öğrencilerin baba mesleklerine göre öfke 

ifade ortalamalarına bakıldığında babası memur olan Iraklı öğrencilerin babası 

memur olan Türk öğrencilerden öfke ifade tarzı alt boyutlarının tamamında daha 

yüksek değere sahip olduğu ve bu değişimin istatistiksel açıdan da anlamlı olduğu 
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tespit edilmiştir. Babası işçi olan Iraklı öğrencilerin babası işçi olan Türk 

öğrencilerden öfke ifade tarzı alt boyutlarının tamamında daha yüksek değere sahip 

olduğu belirlenmiştir. Kontrollü ve dış öfke boyutlarındaki değişimlerin istatistiksel 

açıdan anlam teşkil etmediği gözlenirken; Sürekli ve iç öfke boyutlarındaki 

değişimin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu belirlenmiştir. Babası çiftçi olan Iraklı 

öğrencilerin babası çiftçi olan Türk öğrencilere nazaran Sürekli ve Kontrollü öfke 

boyutlarında daha yüksek ortalama değere sahip oldukları ve bu değişimin de 

istatistiksel açıdan önemli olduğu gözlenmiştir. Dış ve iç öfke boyutlarında ise 

anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Babası serbest meslek sahibi olan Iraklı 

öğrencilerin babası serbest meslek sahibi olan Türk öğrencilere nazaran Sürekli, 

Kontrollü ve iç öfke boyutlarında daha yüksek ortalama değere sahip oldukları ve bu 

değişimin de istatistiksel açıdan önemli olduğu gözlenmiştir. Dış öfke boyutunda ise 

anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.  

Sonuç olarak, çalışmamızda Irak ve Türkiye’de eğitim gören üniversite 

öğrencilerinin yaş, cinsiyet, anne mesleği ve eğitim düzeyi, baba mesleği ve eğitim 

düzeyi gibi değişkenlere göre öfke ifade tarzları incelenmiş ve elde edilen 

bulgulardan hareketle konuyla ilgili olarak şu öneriler getirilmiştir: 

Üniversite öğrencilerine öfke kontrolü ya da öfke ile baş etme yöntemleri ile 

ilgili çeşitli konferanslar ve eğitimler verilebilir.  

Üniversitede her bölümün kendi bölümüyle ilgili öfke ifade tarzlarına yönelik 

çalışmalar ortaya koyması ve bu çalışmaların sergilenmesi sağlanabilir. Nitekim 

öğrencilerin en kalıcı öğrenme şekli yaparak öğrenmedir. Örneğin resim bölümü 

öğrencileri öfke temalı bir sergi açabilirler ya da radyo televizyon bölümü öğrencileri 

bu konuyla ilgili kısa film çekerek hem diğer öğrencilerin farkında lığını artırabilirler 

hem de kendi gelişimlerine katkı sağlayabilirler. 

Ayrıca öğrencilerin öfke konusuyla nasıl baş etmeleri ya da kontrol etmeleri, 

ifade ediş biçimleri ile ilgili olarak yaratıcı drama tarzı eğitimler verilebilir. 

Çeşitli sosyal sorumluluk projeleri geliştirilerek üniversite öğrencilerine 

toplumsal görevler verilebilir, konuyla ilgili duyarlılıkları artırılabilir. Nitekim pek 

çok kişi öfke konusunu ciddi bir sorun ve başa çıkılması, kontrol edilmesi gereken 

bir durum olarak görmemektedir. 
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Çalışmada Irak’ta öğrenim gören öğrencilerin öfke ifadelerinin daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle Irak’taki üniversiteli öğrencilerin öfke ifadesi ile 

ilgili eğitime Türkiye’de öğrenim gören öğrencilerden daha fazla ihtiyaçları vardır. 

Bu kapsamda Irak’ta öğrenim gören üniversiteli öğrencilere yönelik projeler 

gerçekleştirilebilir. Irak’ta bu konuda eğitim verebilecek uzman kişi sıkıntısı 

çekiliyor ise başka ülkelerden konu ile ilgili uzman getirilerek öğrenciler eğitilebilir. 

Türkiye ve Irak arasında ortak projeler gerçekleştirilebilir. Türk ve Iraklı 

öğrenciler bir araya getirilerek kaynaştırma eğitimi yapılabilir. Böylece farklı 

kültürler birbirleri ile kaynaşarak gözlem yapma fırsatı bulacaklar ve öfke düzeyleri 

ile ilgili çıkarımlarda bulunabileceklerdir. Tabi ki bu durumun bir uzman 

gözetiminde yapılması önemlidir. 

Bilindiği üzere Irak’taki iç karışıklıklar ve siyasi ortamın öğrencilerin öfke 

düzeyi üzerinde etkisi vardır. Bu nedenle öğrencilerin bu süreci en rahat şekilde 

atlatabilmelerine yönelik rehabilite çalışmaları yapılmalı, öğrenciler için sosyal 

aktiviteler artırılmalıdır. Öğrencilerin hobi edinmelerini, stres atmalarını sağlayacak 

ortamlar oluşturulmalı, kurslar açılmalıdır. Böylece öğrenciler içinde bulundukları 

olumsuz durumdan zihinsel açıdan çeşitli faaliyetlerle uğraşarak 

uzaklaşabileceklerdir. 

Bu çalışma Irak ve Türkiye’de öğrenim gören belli sayıdaki üniversite 

öğrencisi ile sınırlı olduğundan konuyla ilgili farklı gruplarla farklı çalışmalara 

ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 
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7. EKLER 

 

EK-A: Kişisel Bilgi Formu 

EK-B: Sürekli Öfke ve Öfke Tarz Ölçeği 

EK-C:Kişisel Bilgi Formu (Arapça) 

EK-D: Sürekli Öfke ve Öfke Tarz Ölçeği (Arapça) 
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EK-A: Kişisel Bilgi Formu 

 

Sayın Katılımcı; 

Bu çalışma, Irak ve Türkiye’de öğrenim gören Üniversite öğrencilerinin öfke 

ifade tarzları belirlemek amacıyla planlanmıştır.  

Anket sorularına vereceğiniz cevaplar gizli kalacak ve araştırmanın dışında 

herhangi bir amaçla kullanılmayacaktır. Anketlere kimliklerinizi belirtecek herhangi 

bir bilgi yazmayınız. Araştırmanın amaçlarına ulaşması, anket sorularını içtenlikle ve 

eksiksiz cevaplamanıza bağlıdır. Göstereceğiniz ilgi ve katkılar için teşekkür ederim. 

 

İbrahim Mohemmed Salih İbrahim 

                                                                             Selçuk Üniversitesi 

                                                                            Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

                                                                             Yüksek Lisans Öğrencisi 

                        ibrahim.amydi@gmail.com 
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1. BÖLÜM – KİŞİSEL BİLGİLER 

 

Kişisel Bilgiler 

 

Cinsiyetiniz:                  (  ) Kız(  ) Erkek 

Sınıfınız                        (  ) 1. Sınıf (  ) 2. Sınıf (  ) 3. Sınıf (  ) 4. Sınıf 

Yaşınız :                        …………… 

Kardeş Sayınız? 

 

Yok (  )            1 (  )                 2–3 (  )             4–5 (  )                     6 ve üzeri ( ) 

 

Annenizin Eğitim Düzeyi? 

 

İlkokul (  )         Ortaokul (  )         Lise (  )         Yüksekokul (  )         Lisans (  ) Y.Lisans/Doktora ( ) 

 

Annenizin Mesleği? 

 

Memur (  )              İşçi(  )            Çiftçi(  )             Akademisyen(  )           Serbest(  )            Diğer(  ) 

 

Babanızın Eğitim Düzeyi? 

 

İlkokul (  )         Ortaokul (  )         Lise (  )         Yüksekokul (  )          Lisans (  ) Y.Lisans/ Doktora () 

 

Babanızın Mesleği? 

 

Memur (  )              İşçi(  )            Çiftçi(  )             Akademisyen(  )           Serbest(  )            Diğer(  ) 

 

Aktif olarak spor yapıyor musunuz? 

 

Evet (  )    lütfen belirtiniz……………..                                  Hayır ( ) 
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EK-B: Sürekli Öfke ve Öfke Tarz Ölçeği 

2. BÖLÜM GENEL BİLGİLER 

Aşağıdaki herhangi bir ifadenin üzerinde fazla zaman sarf etmeksizin genel 

olarak kendinizi nasıl hissettiğinizi gösteren cevabı işaretleyin.(Karşısına X (Çarpı) 

işareti koymanız yeterlidir). 

(Sizi ne kadar tanımlıyor?) 

ÖFKELENDİĞİMDE VEYA KIZDIĞIMDA Hiç Biraz Oldukça Tümüyle 

1. Çabuk Parlarım     

2. Kızgın mizaçlıyımdır     

3. Öfkesi burnunda bir insanım     

4. Başkalarının hataları yaptığım işi yavaşlattıkça kızarım     

5. Yaptığım iyi bir işten sonra takdir edilmemek canımı sıkar     

6. Öfkelenince kontrolümü kaybederim     

7. Öfkelendiğimde ağzıma geleni söylerim     

8. Başkalarının önünde eleştirilmek beni çok hiddetlendirir     

9. Engellendiğimde içimden birilerine vurmak gelir     

10. Yaptığım iyi bir iş kötü değerlendirildiğinde çılgına dönerim     

11. Öfkemi kontrol ederim.     

12. Kızgınlığımı gösteririm.     

13. Öfkemi içime atarım.     

14. Başkalarına karşı sabırlıyımdır.     

15. Somurtur ya da surat asarım.     

16. İnsanlardan uzak dururum.     

17. Başkalarına iğneli sözler söylerim.     

18. Soğukkanlılığımı korurum.     

19. Kapıları çarpmak gibi şeyler yaparım.     

20. İçin için köpürürüm ama göstermem.     

21. Davranışlarımı kontrol ederim.     

22. Başkaları ile tartışırım.     

23. İçimde, kimseye söyleyemediğim kinler beslerim.     

24. Beni çileden çıkaran her şeye saldırırım.     

25. Öfkem kontrolden çıkmadan kendimi durdurabilirim.     

26. Gizliden gizliye insanları epeyce eleştiririm.     

27. Belli ettiğimden daha öfkeliyimdir.     

28. Çoğu kimseye kıyasla daha çabuk sakinleşirim.     

29. Kötü şeyler söylerim.     

30. Hoş görüşlü ve anlayışlı olmaya çalışırım.     

31. İçimden insanların fark ettiğinden daha fazla sinirlenirim.     

32. Sinirlerime hâkim olamam.     

33. Beni sinirlendirene, ne hissettiğimi söylerim.     

34. Kızgınlık duygularımı kontrol ederim.     
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EK-C: Kişisel Bilgi Formu (Arapça) 

 

 العزيز.... أيها المشارك

 الذين يدرسون في العراق وتركيا.  , أنماط التعبير الغضب من طالب الجامعاتة التي بين يديكهذه الدراس

 

هويتكم ت يء يثبي شاخر غير البحث. ال تكتبوا أ مجالأي ولن تستخدم في  سريةيةستظل ئاالستقصا ةالدراس هاسئلة هذ اجوبتكم على

 .شكراةسئلة فارغأالبحث المطلوبة جاوبوا على االسئلة بكل صدق وال تتركوا أي  . من أجل الحصول على نتائجتبيانفي ورقة األس

 . و تعاونكم معي على تفهمكم جزيال

 

 جـامعة سـلجوق/ تركيـا

 يامعهد العلوم الطبية للدراسات العل

 كلية التربية الرياضية

 ابراهيم محمدصالح ابراهيم -:االسم

 طالب دراسات عليا, ماجستير رياضة/ فرع االدارة

 ibrahim.amydi@gmail.comالبريد االليكتروني 

 

 المعلومات الشخصيةاألول  القسم.1

 

 المعلومات الشخصية

 (أنثى )ذكر          ( )   -الجنس:

 4( )              3( )            2( )             1( )     -:مرحلةال

 عاما ( ) -:العمر 

 واكثر 6( )          5-4( )        3-2( )       1( (ال يوجد       ) )    -:عدد االخوة

 

 دكتوراهر/ ماجستي ( )     جامعة ( )      معهد عالي  ( )        اعدادية ( )       متوسطة ( )      ة(ابتدائي ) -:ممستوى تعليم األ

 

 (أخر )         (ربة منزل   )       ( أكادمية  )          (مزارعة  )            (عامله )          (موظفة  )     وظيفة األم:

 

 دكتوراهر/ ماجستي ( )     جامعة ( )      معهدعالي  ( )      اعدادية  ( )         متوسطة ( )      ة(ابتدائي ) -:مستوى تعليم األب

  

 (أخر )          حر     ( )        ( أكادمي     )          (مزارع   )          (عامل   )       (موظف    :    )وظيفة األب

 

 باستمرار؟  يةهل تذهب الى صالة رياض

 (ال )                                       ..…………………………اذا نعم اين ؟( نعم       )
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EK-D: Sürekli Öfke ve Öfke Tarz Ölçeği (Arapça) 

لية تنتهي عم (x)من االسئلة ادناه فقط بوضعك اشارة الضرب  وقت طويل قضاء اختر ما يعبر عن شخصيتك بدون

 االجوبة

 .-باي مقدار يعبر عنك: 

 بالكامل      الى حد ما قليال     ابدا   عندما أشعر بالغضب

     رعةبس اغضب /اتالق1.

     انا ذو مزاج غاضب2.

     انا انسان اغضب بسرعة شديدة3.

     اذا حدث و اخطأ غيري وأدى ذلك الى ابطاءعملي اغضب4.

     ديراتضايق عندما افعل شيئا يستحق التقدير وال اجدذلك التق5.

     ال استطيع التحكم بغضبي6.

     عندما اغضب اقول اي شئ ياتي على لساني7.

     االخرين اغضب كثيرا ماذا هوجمت اما8.

     مــا ان اضرباحدا وداباننياحس  اتحظر او امنععندما 9.

     يءسانه جيد عملته يءاصبح مجنونا عندما يقال على ش10.

     اتحكمغضبي11.

     اظهر غضبي12.

     احبس غضبي في داخلي13.

     اصبر على غيري14.

     اعبس واكشر 15.

     ابتعد عن الناس16.

     كالما حادارد المقابل ا17.

     افظ على هدوئياح18.

     مثال االبواب فعاال كضربافعل ا19.

     اغلي من الداخل لكني ال اظهر ذلك20.

     اتحكم في تصرفاتي21.

     اتناقش مع غيري22.

     احدافصحه اغذي الحقد الذي في داخلي لغيري وال23.

     بالغضب ياي شئ يشعرنعتديعلى ا24.

     ة علىنفسياستطيع ايقاف غضبي دون ان افقد سيطر25.

     في الخفى خريناال نتقدا26.

     عليه اكون غاضب اكثر مما ابين27.

     من غيري ةسرعب اهداء28.

     ةاقول اشياء سيئ29.

     ملةاحوال انا اكون متفاهما ولطيفا في المعا30.

     خرينعلياغضب في داخلي اكثر من ما يالحظه اال31.

     اعصابي علىال استطيع التحكم 32.

     لمن يغضبني اسيسياشرح اح33.

     34.اتحكم على احاسيسي اعصابي
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