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Öz 

Bu araştırmada, 5-8. sınıf öğrencilerinde ayrılma anksiyetesi, irritabilite ve 
davranışsal sorunlar arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma kapsamında, 
714 ortaokul öğrencisinde, Sosyodemografik Bilgi Formu, Ayrılma 
Anksiyetesi Ölçeği, DSM 5 İrritabilite Ölçeği ve Güç ve Güçlükler Anketi 
uygulanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, ortaokul öğrencilerinin 
ayrılma anksiyetesi düzeylerinin irritabilite ve davranış sorunlarıyla 
ilişkisi incelenmiştir. İstatistiksel analizler için SPSS 23.0 paket yazılımı 
kullanılmıştır. İlişkisel desende yürütülen araştırmada Bağımsız Örneklem 
t testi, Pearson Korelasyonu ve Hiyerarşik Regresyon Analizi 
uygulanmıştır. Korelasyon bulgularına göre, öğrencilerin ayrılma 
anksiyetesi puanları irritabilite ve davranış sorunları puanlarıyla pozitif 
yönlü ve anlamlı ilişkili bulunmuştur. Öğrencilerin davranış sorunlarının 
yordayıcıları incelendiğinde, ergenlerin davranış sorunlar, cinsiyet, 
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yüksek irritabilite ve ayrılma anksiyetesi düzeyleri tarafından anlamlı 
düzeyde yordanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin irritabilite ve ayrılma 
anksiyetesinin davranış sorunları üzerindeki yordayıcı etkisi cinsiyetin 
yordayıcı etkisinden daha yüksek bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Ayrılma Anksiyetesi, Davranış Sorunları, Ergenlik, 
İrritabilite 

 

Examination of the Relationship between Separation Anxiety, 
Irritability and Behavioral Problems of 5th-8th Graders 

 

Abstract 

In this research, the relationship between separation anxiety, irritability 
and behavioral problems in 5th-8th grade students was examined. 
Sociodemographic Information Form, Separation Anxiety Scale, DSM-5 
Irritability Scale and Strengths and Difficulties Questionnaire were applied 
to 714 secondary school students. In line with the hypothesis of the study, 
the relationship between secondary school students' separation anxiety 
levels with irritability and behavioral problems was examined. SPSS 23.0 
software package was used for statistical analysis. Independent Sample t 
test, Pearson Correlation and Hierarchical Regression Analysis were used 
in this correlational research. According to the correlational findings, the 
separation anxiety scores of the students were found to be positively and 
significantly related to their irritability and behavioral problems scores. 
When the predictors of students' behavioral problems were examined, 
behavioral problems of adolescents are significantly predicted by gender, 
high irritability and separation anxiety levels. Additionally, irritability and 
separation anxiety levels were found to be higher than the predictive effect 
of gender on behavioral problems. 

Keywords: Separation Anxiety, Behavioral Problems, Adolescence, 
Irritability 
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GİRİŞ 

Ergenler arasında anksiyete bozuklukları, yetişkinliğe kadar devam 
edebilen ve ergenlik dönemindeki anksiyete bozukluğu çeşitli alanlarda 
işlev sorunlarıyla ilişkilidir (Beesdo, Knappe ve Pine, 2008; Copeland ve 
ark., 2014). Akranlar tarafından reddedilme, arkadaş edinme veya 
sürdürmede zorluklar ve grup etkinliklerine katılmada zorluklar dahil 
olmak üzere sosyal ilişkilerde gözlenen işlev sorunları anksiyetenin hem 
bir yordayıcısı hem de bir sonucu olarak tanımlanmıştır (Roza ve ark., 
2003). Anksiyete bozuklukları sınıflandırmasında yer alan ayrılma 
anksiyetesi bozukluğu özellikle çocuk ve ergenlerde görülebilen ve bakım 
vereni ya da kendisine yakın gördüğü kişinin yanından ayrılmasıyla veya 
o kişinin başına bir şey gelme ihtimalini düşünmekten kaynaklı olarak 
hissedilen yoğun korku ve kaygı olarak tanımlanmaktadır (Amerikan 
Psikiyatri Birliği, 2014). Ayrılma anksiyetesinin okul ortamında 
çocukların davranışlarına yansımalarının olabileceği ve anksiyetenin 
uyum sorunlarını beraberinde getirmesiyle birlikte öğrencilerin 
davranışsal ve duygusal sorunlar yaşamalarına sebebiyet verebileceği 
düşünülmektedir. Bu görüş, anksiyete ve depresyon gibi olumsuz duygu 
durum barındıran psikolojik belirtilerin çocuk ve ergenlerin davranışlarına 
yansıdığına ilişkin kanıtlar çerçevesinde öne sürülmektedir (Biederman ve 
ark., 2005; Shear ve ark., 2006). Ayrıca, ayrılma anksiyetesinin çocuk ve 
ergenlerde tedavi edilmemesinin erişkinlikle panik bozukluk dahil olmak 
üzere diğer anksiyete bozuklukları için risk faktörü olabileceği 
düşünülmektedir (Biederman ve ark., 2005).  

Öğrencilerin sergilediği davranışsal sorunlar ele alındığında, genellikle 
sınıfta konuşma, sınav başarısında düşüş, okul faaliyetleri gibi alanlarda 
problemlerle karşılaşma veya ders aralarında sosyalleşecek arkadaş 
bulamama gibi durumlar davranış sorunlarına örnek gösterebilmektedir. 
Bu problemler, öğrenciler için kaygıyı ve hassasiyeti arttırıcı nitelikte 
olmakla birlikte, hissettikleri kaygı ve öfke davranış sorunlarının 
tetikleyicisi olabilmektedir. Örneğin, öğrenciler kaygı hissetmemek adına 
genellikle tamamen bundan kaçınmayı tercih edebilir ve dikkatlerini başka 
bir yöne çekmeyi tercih ederek bunu davranışlarına yansıtabilir.  
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Öğrencilerin hislerine ve içinde bulundukları duruma bağlı olarak içe atma 
ya da dışa vurma türünde davranışlar sergilediği görülmektedir. 
Yetişkinlerden farklı olarak, çocuk ve ergenlerdeki duygu durum 
değişimlerinin davranışsal değişimlerle gözlemlenmesi mümkün 
olmaktadır. Çocuk ve ergenlerdeki duygusal tepkisellik irritabilite olarak 
tanımlanabilir ve genel bir huzursuzluk halini ifade etmektedir. 
Öğrencilerin yaşadığı huzursuzluk sebebiyle kısa ve uzun vadeli akademik 
başarısızlığa ve okulu bırakma gibi istenmeyen sonuçlarla 
karşılaşılabilir.(Mazzone ve ark., 2007). Öte yandan, duygusal tepkilerin 
davranışlarla kendisini göstermesine ek olarak, çocuklardaki fiziksel 
yakınmalar ve ağrılar, anksiyete bozuklukları ve huzursuzluğun göstergesi 
olabilmektedir. Genellikle fiziksel semptomları nedeniyle yardım arayan 
bireylerde anksiyete belirtileri birlikte görülür ve çoğunlukla kronik 
anksiyete ile fiziksel semptomlar ilişkili bulunmuştur (Dufton ve ark., 
2009). Örneğin, Kkoroner kalp hastalığı ve hipertansiyon riskinin artması 
dahil olmak üzere, yetişkinlerde anksiyete ile sağlığa ilişkin olumsuz 
sonuçlar arasındaki ilişkiler çoğunlukla araştırmalarda vurgulanmaktadır 
(Bacon ve ark., 2014). 

Çocuk ve ergenlerin davranışsal sorunlarının duygularının tetiklemesiyle 
ortaya çıktığı düşünüldüğünde, çocuk ve ergenlerin duygusal 
tepkiselliğinin değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Duygusal 
tepkisellik, irritabilite olarak ifade edilen bir durumdur. İrritabilite, çocuk 
ve ergenlerde olduğu gibi erişkin bireylerde de birtakım davranış ve 
belirtilerle kendisini gösterebilecek bir ruh hali olarak 
değerlendirilmektedir (Leibenluft, 2017). Çocuk ve ergenlerdeki duygusal 
değişimlerin neticesinin içe atma ya da dışa vurma şeklinde kendisini 
gösterdiği bilindiğinden, irritabilitenin davranışsal sorunların arka 
planında yer alabilecek bir ruh hali olduğu ileri sürülebilir. Yapılan 
araştırmalarda da belirtildiği gibi, çocuk ve ergenlerdeki depresyon ve 
ankiyetenin irritabilite ile bağlantısı bulunmaktadır (Leibenluft 2011). 

Çocuklarda depresyon ve anksiyete gibi psikiyatrik rahatsızlıklarla 
ilişkilendirilen faktörleri incelemeye yönelik yapılan boylamsal 
araştırmalarda, ailenin sosyo-demografik özelliklerinin gençlerde 
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kaygının seyri ve sonucunda önemli bir rol oynadığını göstermiştir. 
Ortalamanın altında yaşam standartları, düşük sosyoekonomik statü, 
ebeveyn alkol sorunları olan bir ailede yaşamak, ergenlik döneminde daha 
yüksek anksiyete bozukluğu oranları ile ilişkilendirilen aile özellikleridir 
ancak bu ilişki anksiyete bozukluklarını tek başına açıklayabilecek 
nitelikte olmayabilir. Benzer şekilde, aile işlevselliği ve sosyo-demografik 
özelliklerine ek olarak çocukların deneyimlediğin duygusal ihmal, 
psikolojik ve fiziksel istismar gibi çocukluk çağı travmaları ile ilişkili 
bulunan anksiyete ve depresyonun, yetişkinlerde daha fazla psikiyatrik 
komorbidite ve kronikleşme ile ilişkilendirilmiştir (Hovens ve ark., 2012). 

Çocuk ve ergenlerin anksiyete ve duygusal tepkiselliği ile ilişkili olduğu 
öne sürülen ebeveyn reddi, ebeveyn düşmanlığı, izolasyon, ebeveynden 
olumsuz tepkiler, onaylanmama ve eleştirel davranışların yanı sıra 
sıcaklık, kabullenme ve duygusal destek eksikliğinin gelişimsel açıdan 
önemli etkileri olduğu bilinmektedir (Skinner, Johnson ve Snyder, 2005). 
Ebeveyn kontrolü, doğası gereği davranışsal veya psikolojik boyutlarıyla 
değerlendirilmektedir. Yeterli davranışsal kontrolün çocukların yeterlilik 
duygusunu desteklediği varsayılırken, yetersiz davranış kontrolü, 
öngörülemezlik ve belirsiz ve tutarsız kurallar koyma, çocuklarda 
dışsallaştırma bozuklukları ile ilişkilendirilmiştir (Skinner, Johnson ve 
Snyder, 2005). Psikolojik kontrol, kısıtlayıcı, aşırı düzenleyici ve aşırı 
kontrol edici davranışa ve özerklik verilmemesine dayanır ve davranış 
kontrolüne kıyasla gençlerde anksiyetenin gelişimine daha fazla etki ettiği 
kabul edilir (Wei ve Kendall, 2014). 

Ebeveyn reddi ve kontrolünü anksiyeteye bağlayan mekanizmalar, 
ebeveyn davranışlarının çocukların duygu düzenlemesi, güvenlik algıları 
ve çevreyi keşfetme ve kendi başlarına başa çıkmayı öğrenme fırsatları 
üzerindeki olumsuz etkilerine yoğunlaşır. Aynı zamanda, ebeveyn reddi 
ve kontrolü çocukların yetkinlik duygusunu azaltır ve anksiyete 
düzeylerini arttırır (McLeod, Wood ve Weisz, 2007). Bu durumun tersi 
olması halinde ise, sıcaklık, duyarlılık, özerklik verme ve sertlik ile 
karakterize edilen ebeveynlik davranışları, çocuklarda ve ergenlerde ruh 
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sağlığı ve adaptif davranışlar üzerinde olumlu bir etki ile sağlıklı gelişime 
önemli katkılar sağlamaktadır (Steinberg, 2001). 

İşlevsel ve normatif ebeveynlik ve çocuk yetiştirme hedeflerine ilişkin 
algılar, ebeveynlik-kaygı ilişkisi için çıkarımlarla birlikte kültürler 
arasında farklılık gösterebilir. Örneğin, Amerikalı anneler çocuklarında 
özerkliği teşvik ederken, Japon anneler çocuklarında karşılıklı bağımlılığı 
teşvik etmektedir (Bornstein, 2012) Benzer şekilde, farklı kültürlerde 
ebeveynlerin kendilerinin bildirdiği kabul ve ret düzeylerine ilişkin bir 
çalışma, genel ortalama düzeylere kıyasla, Çin, Ürdün ve Kenya'daki 
ebeveynlerin kendilerini reddeden olarak değerlendirdiklerini, 
Kolombiya, İtalya ve İsveç'teki ebeveynlerin kendilerini daha kabul edici 
olarak değerlendirdiklerini belirtmişlerdir (Putnick ve ark., 2012).  

Kaygının nasıl model alındığı ve ebeveynliğin nasıl ölçüldüğü, reddetme / 
kontrol-kaygı ilişkisinin gücünü etkilemektedir. Anketler yoluyla 
anksiyete ve ebeveynlikle ilgili anket ve ebeveyn raporlarına kıyasla, 
anksiyetenin klinik tanılarıyla ve ebeveynlik davranışları bir gözlemci 
tarafından derecelendirildiğinde daha güçlü ilişkiler gözlemlenmiştir 
(McLeod, Wood ve Weisz, 2007). Bununla birlikte, ergenlerin 
ebeveynlerinin davranışlarını nasıl algıladıklarına ilişkin öznel 
değerlendirmelerinin analizlerinin, ebeveynlik davranışlarının ergen 
anksiyetesine olan etkisini daha iyi anlamak açısından önemli olduğu ileri 
sürülmektedir (Powers, Welsh ve Wright, 1994). Genel nüfus 
çalışmalarında elde edilen ebeveynlik-anksiyete ilişkisi bulgularının klinik 
örneklemde ne ölçüde genellenebileceği ise tam olarak 
netleştirilememiştir. 

İlgili literatür ışığında, bu çalışmanın amacı, 5-8. sınıf öğrencilerinde 
ayrılık kaygısı, irritabilite ve davranış sorunları arasındaki ilişkinin 
incelenmesidir. Ayrıca, irritabilite düzeylerinin öğrencilerdeki ayrılık 
kaygısı ve davranış sorunları düzeyleriyle karşılaştırılması araştırmanın 
diğer bir amacı olarak belirlenmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda, 
5 ile 8. sınıf öğrencilerinde ayrılık anksiyetesi ve irritabilite arasında ilişki 
olup olmadığı incelenmiş; ayrılık anksiyetesi ve davranış sorunları 
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netleştirilememiştir. 
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kaygısı ve davranış sorunları düzeyleriyle karşılaştırılması araştırmanın 
diğer bir amacı olarak belirlenmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda, 
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arasındaki ilişki incelenmiş; irritabilite ve davranış sorunları arasındaki 
ilişki incelenmiş ve öğrencilerin davranış sorunlarının yordayıcıları 
incelenmiştir.  

 

YÖNTEM 

Araştırmanın modeli tarama modeli olarak belirlenmiştir. Araştırma 
değişkenleri olan ayrılma anksiyetesi, irritabilite ve davranış sorunları 
arasındaki ilişkinin ele alındığı bu araştırmada, Karasar (2012) tarafından 
da belirtildiği üzere var olan duruma ilişkin verilerin değerlendirilmesi ve 
ilişkisel taramanın yapılması tarama modellerinde tercih edilen yöntem 
olmuştur.  

Araştırmada öğrencilerin velilerinden bilgilendirilmiş onam alınarak 
öğrencilerden veriler toplanmıştır. Çalışmaya 714 ortaokul öğrencisi 
katılmıştır. Öğrencilere, Demografik Bilgi Formu, Ayrılma Anksiyetesi 
Bozukluğu Şiddet Ölçeği, Duygulanımda Tepkisellik (İrritabilite) İndeksi 
ve Güçler ve Güçlükler Anketi uygulanmıştır.  

Araştırmada veri ölçüm aracı olarak, öğrencilerin sınıfı, cinsiyeti, ebeveyn 
eğitim durumu, aile tipi, gelir düzeyi, çalışma durumu, kardeş sayısı ve 
kardeş sırası değişkenlerine yönelik çoktan seçmeli soruların yer aldığı bir 
sosyo-demografik bilgi formu kullanılmıştır. Diğer bir veri ölçüm aracı 
olan DSM-5 Ayrılma Anksiyete Bozukluğu Şiddet Ölçeği-Çocuk Formu, 
11 - 17 yaş arasındaki çocuklarda ve ergenlerde AAB semptomlarının 
şiddetini belirleyen 10 maddelik bir ölçektir. Toplam skor 0 ile 40 arasında 
değişmekte olup, daha yüksek skorlar klinik durumun daha ciddi bir 
şeklini yansıtmaktadır. Ölçek tek bir faktörden oluşmaktadır. Hollanda’da 
8 ila 13 yaş arasındaki çocukları içeren bir topluluk örneği içinde yürütülen 
bir çalışmada, ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu bulunmuştur. 
Ülkemizde yapılan psikometrik çalışma Yalın-Sapmaz ve meslektaşları 
(2016) tarafından yürütülmüş ve ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0,93 olarak 
bulunmuştur. DSM 5 Düzey 2 İrritabilite Ölçeği ise Çocuk ve ergenlerdeki 
irritabilitenin şiddetini belirleyen bir ölçektir. Bu ölçeğin 6-17 yaş arası 
bireyler için anne-baba ya da veli tarafından doldurulan yedi maddelik 
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ebeveyn formu ile 11-17 yaşlar için ergenlerin kendilerinin doldurduğu 
yedi maddelik öz bildirim formu bulunmaktadır. Düzey 2 irritabilite 
ölçeği, irritabiliteyi tarayan 3’lü likert tipi bir değerlendirme sağlamaktadır 
(0=doğru değil, 1=kısmen doğru, 2=kesinlikle doğru). Yüksek puan 
irritabilitenin daha fazla olduğunu göstermektedir. Ayrıca klinisyenin 
ortalama toplam puanı hesaplaması da gerekmektedir. Ortalama toplam 
puan ilk altı maddeden alınan puan toplamının altıya bölünmesiyle 
hesaplanır. Buna göre 0=yok, 1=hafif-orta, 2=orta-ağır olmak üzere üç 
şiddet derecesi belirlenmiş olur. Yalın-Sapmaz ve meslektaşları (2017) 
tarafından yapılan araştırmada Güvenilirlik analizlerinde Cronbach alfa iç 
tutarlılık katsayısı çocuk formu için 0.87, ebeveyn formu için 0.87 
bulunmuştur. Araştırmada, davranış sorunlarını ölçmek amacıyla, Güçler 
ve Güçlükler Anketi (GGA) uygulanmıştır. Ölçek, İngiliz psikiyatrist 
Robert Goodman tarafından 1997 yılında geliştirilmiş (Goodman, 1997), 
Güvenir ve meslektaşları (2008) tarafından Türkçeye uyarlanarak 
geçerlilik güvenirlik çalışması yapılmıştır. Bazıları olumlu, bazıları ise 
olumsuz davranış özelliklerini sorgulayan, üçlü likert tipi 25 soru içerir. 
GGA'nın Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliğinin saptanması 
amacıyla ölçek, klinik ve toplum örneklemini yansıtan 501 ebeveyn ve 514 
ergene uygulanmış, ölçeğin psikometrik özellikleri, Türkçeye uyarlaması 
önce tamamlanmış olan Çocuklar için Davranış Değerlendirme Ölçeği 
(Child Behavior Checklist -CBCL) ve Türkçeye çeviri çalışması yapılmış 
olan 11-18 yaş grubu Gençler için Kendini Değerlendirme Ölçeği (Youth 
Self Report -YSR) ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar GGA'nın, yüksek bir iç 
tutarlılığa sahip olduğunu göstermiştir; toplam güçlük puanına ait iç 
tutarlılık katsayısı anne – babalardan elde edilen formlarda 0,84, 
ergenlerden edilen formlarda 0,73 olarak bulunmuştur (anne-baba = 0,84; 
ergen = 0,74).  

Uygun (convenient) örneklemin anketlere vermiş olduğu yanıtlar 
İstatistiksel değerlendirme için bilgisayar paket programı SPSS 25.0 
versiyonunda girişleri yapılarak analize hazır hale getirilmiştir. Verilerin 
normal dağılıma uyduğu kanitatif parametreler t testi karşılaştırılmıştır. 
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olan 11-18 yaş grubu Gençler için Kendini Değerlendirme Ölçeği (Youth 
Self Report -YSR) ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar GGA'nın, yüksek bir iç 
tutarlılığa sahip olduğunu göstermiştir; toplam güçlük puanına ait iç 
tutarlılık katsayısı anne – babalardan elde edilen formlarda 0,84, 
ergenlerden edilen formlarda 0,73 olarak bulunmuştur (anne-baba = 0,84; 
ergen = 0,74).  

Uygun (convenient) örneklemin anketlere vermiş olduğu yanıtlar 
İstatistiksel değerlendirme için bilgisayar paket programı SPSS 25.0 
versiyonunda girişleri yapılarak analize hazır hale getirilmiştir. Verilerin 
normal dağılıma uyduğu kanitatif parametreler t testi karşılaştırılmıştır. 

İlişkisel analiz için Pearson Korelasyonu ve Doğrusal Regresyon Analizi 
uygulanmıştır. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Tablo 1’de sosyo-demografik değişkenlerin dağılımına göre, erkek 
öğrencilerin oranı %46,2 (n=330) ve kız öğrenciler %53,8 (n=384) 
oranındadır. Sınıf değişkenine göre beşinci sınıf öğrencileri %25,2 
(n=180); altıncı sınıf öğrencileri %23,2 (n=166); yedinci sınıf öğrencileri 
%26,3 (n=188) ve sekizinci sınıf öğrencileri %25,2 (n=180) oranındadır. 
Öğrencilerin anne eğitim düzeyi incelendiğinde, anneleri ilköğretim 
mezunu olanlar %52,8 (n=377); lise mezunu olanlar %30 (n=214) ve 
üniversite mezunu olanlar %17,2 (n=123) oranındadır. Öğrencilerin baba 
eğitim düzeyi incelendiğinde, babaları ilköğretim mezunu olanlar %45,4 
(n=324); lise mezunu olanlar %33,9 (n=242) ve üniversite mezunu olanlar 
%20,7 (n=148) oranındadır. Öğrencilerin anne çalışma durumu değişkeni 
incelendiğinde, annesi çalışanlar %29,1 (n=208) ve annesi çalışmayanların 
oranı %70,9 (n=506) oranındadır. Öğrencilerin baba çalışma durumu 
değişkeni incelendiğinde, annesi çalışanlar %84,2 (n=601) ve annesi 
çalışmayanların oranı %15,8 (n=113) oranındadır. Kardeş sayısı 
değişkenine göre, bir kardeşi olanlar %38,2 (n=273), iki kardeşi olanlar 
%22,8 (n=163), üç kardeş ve üzeri olanlar %26,8 (n=191) ve tek çocuk 
olanlar %12,2 (n=87) oranındadır. Öğrencilerin doğum sırası değişkeni 
incelendiğinde, ilk çocuk olanlar %43,4 (n=310), ikinci çocuk olanlar 
%35,7 (n=255), üçüncü çocuk olanlar %13 (n=93) ve dördüncü ve üzeri 
sırada olanlar %7,8 (n=56) oranındadır. Gelir düzeyinin dağılımı 
incelendiğinde, 2000 TL ve altı olanlar %18,9 (n=135); 2001 – 3500 TL 
arası olanlar %39,5 (n=282); 3501 – 5000 TL olanlar %24,5 (n=175); 5001 
– 7500 TL arası %9,1 (n=65) ve 7500 TL ve üzeri %8 (n=57) oranındadır.  
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Tablo 1. Sosyodemografik Değişkenlerin Betimleyici İstatistikleri 

Değişken Gruplar N % 

Cinsiyet Kız 330 46,2 
Erkek 384 53,8 

Sınıf 

5 180 25,2 
6 166 23,2 
7 188 26,3 
8 180 25,2 

Anne Eğitim 
İlköğretim 377 52,8 

Lise 214 30,0 
Üniversite 123 17,2 

Baba Eğitim 
İlköğretim 324 45,4 

Lise 242 33,9 
Üniversite 148 20,7 

Anne 
Çalışma 
Durumu 

Çalışıyor 208 29,1 

Çalışmıyor 506 70,9 

Baba 
Çalışma 
Durumu 

Çalışıyor 601 84,2 

Çalışmıyor 113 15,8 

Tablo 1’in devamı   
Değişken Gruplar N % 

Kardeş Sayısı 

1 Kardeş 273 38,2 
2 Kardeş 163 22,8 

3 Kardeş ve üzeri 191 26,8 
Tek Çocuk 87 12,2 

Kardeş Sırası 

İlk çocuğum 310 43,4 
İkinci çocuğum 255 35,7 

Üçüncü çocuğum 93 13,0 
Dördüncü ve üzeri 

sıradayım 56 7,8 

Gelir Düzeyi 

2000 TL ve altı 135 18,9 
2001 - 3500 TL 

arası 282 39,5 

3501 - 5000 TL 
arası 175 24,5 

5001 - 7500 TL 
arası 65 9,1 

7500 TL ve üzeri 57 8,0 
 Toplam 714 100,0 
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Tablo 2’de öğrencilerin irritabilite düzeyleri bakımından ayrılma 
anksiyetesi ve toplam güç ve güçlükler puanlarının karşılaştırılması için 
yapılan bağımsız gruplar t testi bulgularına göre, ayrılma anksiyetesi puan 
ortalamaları irritabilite düzeyi hafif-orta olanlarda (X̄=7,65; ss=6,71) 
irritabilite olmayanlardan (X̄=4,75; ss=5,95) anlamlı düzeyde daha 
yüksektir (t(712)=-4,808; p=,000; p<0,01). Toplam güç ve güçlükler puan 
ortalamaları irritabilite düzeyi hafif-orta olanlarda (X̄=25,79; ss=6,71) 
irritabilite olmayanlardan (X̄=21,01; ss=5,34) anlamlı düzeyde daha 
yüksektir (t(712)=-9,121; p=,000; p<0,01). 

Tablo 2. Ortaokul öğrencilerinin irritabilite düzeylerine göre ayrılma 
anksiyetesi ve davranış güçlükleri puanlarının bağımsız gruplar t-testi 

Ölçekler Irritabilite 
düzeyi N X̄ Ss t p 

Ayrılma 
Anksiyetesi 

Toplam 

Yok 590 4,75 5,956 -4,808 ,000** 

Hafif-orta 124 7,65 6,715   

Toplam Güç 
ve Güçlük 

Puanı 

Yok 590 21,0
1 5,346 -9,121 ,000** 

Hafif-orta 124 25,7
9 5,082   

**p<0,01 

Tablo 3’te ortaokul öğrencilerinin ayrılma anksiyetesi, irritabilite ve 
toplam güçlük puanları arasındaki ilişkiyi incelemek için yapılan Pearson 
Korelasyonu bulgularına göre, ayrılma anksiyetesi puanları (r=,31; 
p<0,01) ve toplam güçlük puanları (r=,29; p<0,01) arasında pozitif yönlü 
ve anlamlı ilişki bulunmuştur. İrritabilite ile toplam güçlük puanı arasında 
(r=,41; p<0,01) pozitif yönlü ve anlamlı ilişki bulunmuştur. 
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Tablo 3. Öğrencilerin ayrılma anksiyetesi, irritabilite ve davranış 
güçlükleri arasındaki ilişkinin Pearson Korelasyon analizi 

Ölçekler  1 2 3 

1. Ayrılma 
anksiyetesi 

r 1   
p    
N 714   

2. İrritabilite 
r ,31** 1  
p ,00   
N 714 714  

3. Toplam güçlük 
puanı 

r ,29** ,41** 1 
p ,00 ,00  
N 714 714 714 

**p<0,01 

Tablo 4’te davranış sorunlarının yordayıcılarını incelemek için üç modelli 
bir hiyerarşik regresyon analizi uygulanmıştır. İlk modelde cinsiyet; ikinci 
modelde ayrılma anksiyetesi ve üçüncü modelde ayrılma anksiyetesi 
toplam puanları dahil edilmiştir. Bulgulara göre ilk modelin istatistiksel 
olarak anlamlı olmadığı görülmektedir [F(1/712)=10,60; p>0,01]. 
Bununla birlikte, cinsiyet değişkeninin (β=,12; p=0,01; p<0,01) davranış 
sorunlarını anlamlı düzeyde yordadığı sonucu elde edilmiştir. Kız 
öğrencilerin davranış sorunları puanlarının yüksekliği anlamlı düzeyde ve 
%1 oranında yordanmaktadır. İkinci modelde ise cinsiyet ve irritabilitenin 
davranış sorunlarını anlamlı düzeyde yordadığı sonucu elde edilmiştir 
[F(2/711)=37,30; p<0,01]. Bulgulara göre, ikinci modelde cinsiyet (β=,10; 
p<0,05) ve ayrılma anksiyetesi (β=,28; p<0,01) puanları davranış 
sorunlarını pozitif yönlü ve anlamlı düzeyde yordamaktadır. Kız 
öğrencilerin ve ayrılma anksiyetesi puanları davranış sorunları puanlarını 
anlamlı düzeyde ve %13 oranında yordamaktadır. Üçüncü modelde, 
cinsiyet, irritabilite ve ayrılma anksiyetesinin davranış sorunlarını anlamlı 
düzeyde yordadığı sonucu elde edilmiştir [F(3/710)=60,83; p<0,01]. 
Sonuçlara göre, cinsiyet (β=,09; p<0,01), ayrılma anksiyetesi (β=,18; 
p<0,01) ve irritabilite (β=,35; p<0,01) pozitif yönlü ve anlamlı düzeyde 
yordamaktadır. Kız öğrenci olmak, ayrılma anksiyetesi ve İrritabilite 
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p<0,05) ve ayrılma anksiyetesi (β=,28; p<0,01) puanları davranış 
sorunlarını pozitif yönlü ve anlamlı düzeyde yordamaktadır. Kız 
öğrencilerin ve ayrılma anksiyetesi puanları davranış sorunları puanlarını 
anlamlı düzeyde ve %13 oranında yordamaktadır. Üçüncü modelde, 
cinsiyet, irritabilite ve ayrılma anksiyetesinin davranış sorunlarını anlamlı 
düzeyde yordadığı sonucu elde edilmiştir [F(3/710)=60,83; p<0,01]. 
Sonuçlara göre, cinsiyet (β=,09; p<0,01), ayrılma anksiyetesi (β=,18; 
p<0,01) ve irritabilite (β=,35; p<0,01) pozitif yönlü ve anlamlı düzeyde 
yordamaktadır. Kız öğrenci olmak, ayrılma anksiyetesi ve İrritabilite 

puanlarının yüksek oluşu, öğrencilerin davranış sorunu puanlarının yüksek 
oluşunu anlamlı düzeyde ve %20 oranında yordamaktadır. 

Tablo 4. Davranış sorunlarının yordayıcılarının hiyerarşik regresyon 
analizi bulguları 

Model β t p ΔR2 F 

1 Cinsiyet ,12 3,26 ,001** ,01 10,63 

2 
Cinsiyet ,10 2,70 ,007** ,09 37,30** 
Ayrılma 
anksiyetesi ,28 7,94 <0.01**   

3 

Cinsiyet ,09 2,64 ,008** ,20 60,84** 
Ayrılma 
anksiyetesi ,18 5,06 <0.01**   

İrritabilite ,35 9,88 <0.01**   
Bağımlı değişken: Davranışsal Güçlükler 
**p<0,01 *p<0,05 

Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinde davranış sorunlarının ayrılma 
anksiyetesi ve irritabilite düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 
amaçlanmaktadır. Araştırmada uygulanan istatistiksel analizlerin 
sonucunda elde edilen araştırma bulgularının ilgili literatürle birlikte 
değerlendirilmesinde ilk olarak, sosyodemografik değişkenlerin frekans 
dağılımlarına ilişkin betimsel bulgulara yer verilmiştir. Araştırma için 
yürütülen anket çalışmasına verileri geçerli olan 714 ortaokul öğrencisi 
katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaklaşık %54’ü kız ve %46’sı 
erkektir. Öğrenciler 5-8. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin 
%43,4’ü ailenin ilk çocuğudur ve %38,2’sinin bir kardeşi vardır. 
Sosyoekonomik göstergeler incelendiğinde, gelir düzeyine göre %39,5 
oranında öğrenci 2000-3500 TL arası gelir bildirmiştir.  Baba çalışma 
durumu %84,2 oranındadır. Anne çalışma durumu ise %29,1 oranındadır. 
Sosyokültürel değişkenler olarak ise anne eğitim düzeyi %53 oranında 
ilköğretim düzeyidir.  Ayrıca, baba eğitim düzeyi %45 oranında ilköğretim 
düzeyindedir.  
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Araştırmada, öğrencilerin irritabilite düzeyleriyle ayrılma anksiyetesi ve 
davranışsal güçlükler arasındaki ilişki incelenmiştir. Bulgulara göre, 
irritabilite düzeyi bakımından, hafif-orta düzeyde irritabilite puanı alan 
öğrencilerin ayrılma anksiyetesi ve davranışsal güçlükler puanları anlamlı 
düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Ayrılma anksiyetesi irritabilite ve 
davranışsal güçlükler puanlarıyla pozitif yönlü ve anlamlı ilişkili 
bulunmuştur. Öğrencilerin irritabilite ve davranışsal güçlükler puanları 
arasında pozitif yönlü ve anlamlı korelasyon bulunmuştur. Elde edilen 
sonucun literatürle tutarlı olduğu, farklı ülkelerde benzer çalışmaların 
yapıldığı ve özellikle irritabilite ile bağlantılı olan depresif belirtilerle 
davranış sorunlarının bağlantılı olduğu ileri sürülmüştür (Lima ve ark., 
2020; Ishak, Ahmad ve Omar, 2020; Sfeir ve ark., 2020; Ştefan, 2019).  

Öğrencilerin davranış sorunları, cinsiyet, irritabilite ve ayrılma anksiyetesi 
puanları bakımından anlamlı düzeyde yordanmaktadır. Sonuçlar 
doğrultusunda, kız öğrenci olmak, irritabilite ve ayrılma anksiyetesi 
puanlarının yüksek oluşu ortaokul öğrencilerinde davranış sorunlarının 
yüksek oluşunu anlamlı düzeyde yordamaktadır. Öğrencilerdeki kaygı 
belirtilerinin sosyal ve akademik işlevsellikle önemli bağlantıları ve 
etkileri olduğu ileri sürülmektedir (Allen, Diamond-Myrsten ve Rollins, 
2018; de Lijster ve ark., 2018;) 

Araştırma bulguları doğrultusunda 5-8. Sınıf öğrencilerinin ayrılma 
anksiyetesi, irritabilite ve davranışsal sorunları arasında anlamlı ilişkiler 
bulunmuştur. Ayrıca, sosyodemografik değişkenler bakımından, 
öğrencilerin ayrılma anksiyetesi, irritabilite ve davranışsal güçlükler 
puanlarında anlamlı farklılıklar saptanmıştır.   

Araştırma, gelişimsel açıdan kritik bir geçiş evresi olarak kabul edilen 
ergenlik döneminde öğrencilerin psikososyal işlevselliğini anlamak ve 
ileri çalışmalarla etkili müdahale yöntemleri geliştirebilmek açısından 
güncel bulgular sağlamak adına yapılmıştır. Öğrencilerde ergenlik 
döneminde yaygın olarak görülen davranış değişimlerinin psikolojik 
belirtilerle bağlantısını ele almak soruna nasıl yaklaşılabileceği hususunda 
önemli bilgiler vermektedir. 
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Araştırmada, öğrencilerin irritabilite düzeyleriyle ayrılma anksiyetesi ve 
davranışsal güçlükler arasındaki ilişki incelenmiştir. Bulgulara göre, 
irritabilite düzeyi bakımından, hafif-orta düzeyde irritabilite puanı alan 
öğrencilerin ayrılma anksiyetesi ve davranışsal güçlükler puanları anlamlı 
düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Ayrılma anksiyetesi irritabilite ve 
davranışsal güçlükler puanlarıyla pozitif yönlü ve anlamlı ilişkili 
bulunmuştur. Öğrencilerin irritabilite ve davranışsal güçlükler puanları 
arasında pozitif yönlü ve anlamlı korelasyon bulunmuştur. Elde edilen 
sonucun literatürle tutarlı olduğu, farklı ülkelerde benzer çalışmaların 
yapıldığı ve özellikle irritabilite ile bağlantılı olan depresif belirtilerle 
davranış sorunlarının bağlantılı olduğu ileri sürülmüştür (Lima ve ark., 
2020; Ishak, Ahmad ve Omar, 2020; Sfeir ve ark., 2020; Ştefan, 2019).  

Öğrencilerin davranış sorunları, cinsiyet, irritabilite ve ayrılma anksiyetesi 
puanları bakımından anlamlı düzeyde yordanmaktadır. Sonuçlar 
doğrultusunda, kız öğrenci olmak, irritabilite ve ayrılma anksiyetesi 
puanlarının yüksek oluşu ortaokul öğrencilerinde davranış sorunlarının 
yüksek oluşunu anlamlı düzeyde yordamaktadır. Öğrencilerdeki kaygı 
belirtilerinin sosyal ve akademik işlevsellikle önemli bağlantıları ve 
etkileri olduğu ileri sürülmektedir (Allen, Diamond-Myrsten ve Rollins, 
2018; de Lijster ve ark., 2018;) 

Araştırma bulguları doğrultusunda 5-8. Sınıf öğrencilerinin ayrılma 
anksiyetesi, irritabilite ve davranışsal sorunları arasında anlamlı ilişkiler 
bulunmuştur. Ayrıca, sosyodemografik değişkenler bakımından, 
öğrencilerin ayrılma anksiyetesi, irritabilite ve davranışsal güçlükler 
puanlarında anlamlı farklılıklar saptanmıştır.   

Araştırma, gelişimsel açıdan kritik bir geçiş evresi olarak kabul edilen 
ergenlik döneminde öğrencilerin psikososyal işlevselliğini anlamak ve 
ileri çalışmalarla etkili müdahale yöntemleri geliştirebilmek açısından 
güncel bulgular sağlamak adına yapılmıştır. Öğrencilerde ergenlik 
döneminde yaygın olarak görülen davranış değişimlerinin psikolojik 
belirtilerle bağlantısını ele almak soruna nasıl yaklaşılabileceği hususunda 
önemli bilgiler vermektedir. 

Araştırmada elde edilen bulgulara ek olarak, ileri çalışmalar ve 
geliştirilecek uygulamalara öneri niteliğinde olabilecek bazı sonuçların 
elde edildiği anlaşılmaktadır. İlk olarak, ileri dönemde yapılacak 
araştırmalarda, daha küçük örneklem gruplarıyla odak gruplar 
oluşturularak nitel bir çalışma yürütülebilir ve sonuçlar karşılaştırılabilir. 
İkinci olarak, farklı eğitim kademelerinde (örn. ilköğretim ve lise) ayrılma 
anksiyetesi, irritabilite ve davranış sorunları incelenebilir ve gelişimsel 
dönemlerdeki farklılıklar karşılaştırılabilir. İkinci olarak, öğrencilerin 
algılanan ebeveyn tutumlarının incelenmesiyle davranış sorunları ve 
incelenen psikopatolojilerin arka planında yer alan ailesel faktörlerin 
anlaşılması sağlanabilir. Uygulayıcılar açısından araştırma bulguları ele 
alındığında ise, ortaokul öğrencilerinin gelişimsel özelliklerinin dikkate 
alınmasıyla geliştirilebilecek müdahalelerin anksiyete bozuklukları, 
davranış problemleri ve irritabilite gibi sorunların iyileştirilmesi açısından 
faydası olabileceği düşünülmektedir. Hem bireysel hem de grup düzeninde 
olabilecek müdahalelerin özellikle öğrencilerin kaygı belirtileri ve buna 
eşlik eden diğer duygusal ve davranışsal süreçlerine odaklanması önem arz 
etmektedir.  
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