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Araştırma / Research

ÖZET
Üniversite öğrencilerinde öfke ifade tarzları ile mizaç ve karakter özellikleri 
arasındaki ilişki 
Amaç: Araştırmanın amacı geç ergenlik döneminde yer alan üniversite öğrencilerinde mizaç ve karakter 

özellikleriyle öfke ve öfke ifade türleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. 

Yöntem: Araştırmaya üniversite eğitimine devam eden 18-25 yaş arasındaki 227 kişi gönüllü olarak katılmıştır. 

Katılımcılara Mizaç ve Karakter Envanteri (MKE), Durumsal ve Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzı Ölçeği (SÖÖTÖ) ve 

araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır.

Bulgular: Sürekli öfke; yenilik arayışı ve zarardan kaçınmayla pozitif yönde ilişki gösterirken, ödül bağımlılığı, 

kendini yönetme ve işbirliği yapma ile negatif yönde ilişkili bulunmuştur. İçe dönük öfke zarardan kaçınma ile 

pozitif yönde ilişki gösterirken, ödül bağımlılığı, işbirliği yapma ve kendini yönetme ile negatif yönde ilişki 

göstermiştir. Dışa dönük öfke yenilik arayışı ile pozitif yönde ilişki gösterirken, ödül bağımlılığı, işbirliği yapma 

ve kendini yönetme ile negatif yönde ilişki göstermiştir. Son olarak öfke kontrolü ise yenilik arayışı ile negatif, 

ödül bağımlılığı, kendini yönetme ve işbirliği yapma ile pozitif yönde ilişkili bulunmuştur. 

Sonuç: Çalışmamız öfke ifade türlerinin mizaç ve karakter özellikleriyle olan birtakım ilişkilerini gösterebilmiş 

olması bakımından önemlidir. Öfke ve mizaç ilişkilerinin daha ayrıntılı incelenmesi için daha erken dönemlerde 

yer alan ergenlerle yapılan çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Klinik uygulamalarda da mizaç özelliklerinin 

dikkate alınmasını vurgulaması açısından önemlidir.

Anahtar kelimeler: Öfke, karakter, kişilik, mizaç, üniversite öğrencileri

ABSTRACT
The relationship between temperament and character traits and anger response 
styles in late adolescence
Objective: The aim of this study is to determine the relationship between temperament and character and 

anger and anger response styles in late adolescent undergraduate university students.

Method: In this study, 227 university students aged between 18 and 25 years volunteered to participate. 

Temperament and Character Inventory (TCI), State-Trait Anger Expression Inventory (STAXI), and a Personal 

Information Form (PIF) prepared by one of the researchers were administered.

Results: The study found correlations between temperament and character and anger and anger response 

styles. While a positive correlation was found between trait anger and novelty seeking and harm avoidance, 

a negative correlation was found between trait anger and reward dependence, self-directedness, and 

cooperativeness. A positive correlation was found between anger-in and harm avoidance, a negative 

correlation was found between anger-in and reward dependence, self-directedness, and cooperativeness. 

A positive correlation was found between anger-out and novelty seeking while a negative correlation was 

found between reward dependence, self-directedness, and cooperativeness. Finally, a positive correlation 

was found between anger control and reward dependence, self-directedness and cooperativeness, while 

a negative correlation was found between anger control and novelty seeking. In addition to these results, 

some variables have an impact on temperament and anger response styles.

Conclusion: Our study is important in that it demonstrates a number of correlations between temperament 

and character traits and anger response styles. In order to examine the relation between anger and 

temperament in more detail, it seems necessary to carry out studies with younger adolescents. Another 

important aspect is to point out the need to take temperament traits into consideration in clinical 

applications.
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GİRİŞ

Öfke; “engellenme, saldırıya uğrama, tehdit edilme, 
yoksun bırakma, kısıtlama vb. durumlarda hisse-

dilen ve genellikle neden olan şeye ya da kişiye yönelik 
şu ya da bu biçimde saldırgan davranışlarla sonuçlana-
bilen oldukça yoğun olumsuz duygu” olarak tanımlan-
maktadır (1).
 Spielberger (2) öfke duygusuna süreklilik ve 
durumsallık kavramsal ayrımı ile bakmıştır. Durumsal 
öfke, kişinin amaca yönelik davranışları engellendiğin-
de ya da kendisini haksızlığa uğramış algıladığında 
yaşadığı, değişen şiddette gerginlik, kızgınlık, sinirlilik 
gibi öznel duyum ve hislerdir. Durumsal öfke aktif 
olandır. Psikobiyolojik kökenlidir ve zaman içerisinde 
yoğunluğuna göre dalgalanmalar göstermektedir. 
Sürekli öfke ise genel olarak durumsal öfkenin ne sık-
lıkta yaşandığını belirtir. Sürekli öfke, aşırı bir uyarıl-
mışlık halini ifade etmektedir. Düşünce ve tutumları 
içeren, zamana karşı daha kararlı olan boyuttur. 
Spielberger’e (3) göre öfke dışa vurumu öfke duygu-
sunun sözel veya davranışa vurularak dışarı aktarılma-
sıdır. Bu da öfkeyle baş etmede uyumsal bir davranış-
tır. Öfke içe vurumu ise kişinin gizleyerek veya öfkeyi 
içinde tutarak var olan öfke etkenlerine karşı kullandı-
ğı bir mekanizmadır. Öfke kontrolü ise kişinin diğerle-
riyle ilişkisinde öfkesini ne ölçüde kontrol ettiği veya 
ne ölçüde sakinleşme eğiliminde olduğunu belirten 
durumdur. Öfke duygusuna yol açan pek çok faktör-
den söz etmek mümkündür (4).
 Günümüzde kişiliğin doğuştan getirilen kalıtsal eği-
limler ile çevreden gelen etkilerin etkileşimleri sonucu 
oluştuğu yaygın olarak kabul edilmektedir. Bu bağlam-
da bakıldığında mizaç kişiliğe olan biyolojik katkıları 
ifade etmektedir. Çevreden gelen etkiler ise kişiliğin 
karakter boyutunu oluşturmaktadır (5).
 Mizacı açıklama konusunda pek çok kuram mev-
cuttur. Bu konudaki bir yaklaşım Cloninger tarafından 
ortaya atılmıştır. Cloninger’in (6) psikobiyolojik modeli 
aile ve ikiz çalışmaları üzerine yapılan boylamsal çalış-
malar, öğrenmede nörodavranışsal ve nörofarmakolojik 
çalışmalar ve psikometrik çalışmalara dayanmaktadır. 
 Cloninger’in (7) tanımladığı mizaç boyutları şunlar-
dır; yenilik arayışı (novelty seeking), ödül bağımlılığı 

(reward dependence), zarardan kaçınma (harm avoi-
dance), ve sebat etme (persistence). Bu mizaç boyutla-
rının her birinin kendine özgü temel duyguları hakim-
dir ve bunlar yaşamın ilk dönemlerinden itibaren gözle-
nebilmektedir. Bunlar sırasıyla öfke, bağlanma, korku 
ve hükmetmedir (6).
 Mizacın; zarardan kaçınma boyutu gelecekte olabi-
lecek sorunlar üzerinde kötümser olma, belirsizlik kor-
kusu, yabancılardan utanma gibi edilgen kaçıngan dav-
ranışlar sergileme, kolayca yorulma gibi davranışları ifa-
de eder. Ödül bağımlılığı boyutu kişide aşırı duygusal-
lık, sosyal bağlılık ve diğerlerinin onayına bağımlılık gibi 
davranışların sürekliliğindeki bir kalıtsal eğilim olarak 
görülmektedir. Mizacın bir diğer alt boyutu ise yenilik 
arayışıdır. Bu alt boyutta kişi yeniliğe yanıt olarak sık 
araştırıcı etkinlik, dürtüsel olarak karar verme, ödül alma 
olasılığı belirdiğinde taşkınlık ya da aşırılık, çabuk ve 
kolay sinirlenme ve engellenmeden etkin kaçınma gibi 
davranışlar sergilemektedir. Sebat etme mizaç boyutu 
ise engellenme, yorgunluk veya aralıklı olarak pekiştiril-
meye karşın davranışın sürekliliğidir (7).
 Kişilik kuramı kavram temelli karakter özelliklerinin 
gelişimini içerecek şekilde Cloninger ve arkadaşları (8) 
tarafından genişletilmiştir. Dört mizaç faktörünün 
doğuştan ve nörobiyolojik temelli olduğu düşünülür-
ken; üç karakter boyutunun kısmen doğuştan fakat 
çoğunlukla sosyokültürel faktörlerle şekillendiği düşü-
nülmektedir (9). Bu karakter boyutları kendini yönetme 
(self directedness), iş birliği yapma (cooperativeness) ve 
kendini aşma (self transcendence)’dır (8).
 Karakter özelliklerinden kendini yönetmesi yüksek 
kişiler, kişisel liderlik için olanakları olduğunda, olgun, 
güçlü, kendine yeten, sorumlu, güvenilir, hedef yöne-
limli, yapıcı ve bütünleşmiş kişiler olarak tanınırlar. İş 
birliğine yatkın kişiler ise, başkalarının hizmetinde 
olmaktan hoşlanan, başkalarıyla mümkün olduğunca iş 
birliği kurmaya çalışan, empatik, hoşgörülü, destekleyi-
ci, merhametli, ilkeli ve adil kişilerdir. Kendilerini aşmış 
kişiler ise, gösterişsiz, doyumlu, sabırlı, kendini düşün-
meyen, yaratıcı ve ruhani özelliklere sahiptirler (7). 
 Literatür incelendiğinde mizaç ve karakter özellikle-
rinin bazı boyutlarıyla öfke ifade türleri arasında ilişkiler 
olduğu gösterilmiştir (10-16). Bu araştırmalar genellikle 
yeme bozukluğu olanlar, sağlık çalışanları, migren 
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hastaları gibi spesifik gruplarla yapılmıştır. Bu çalışma-
lardan birisinde 17- 32 yaş arası yeme bozukluğu olan 
bir grupla çalışılmış ve sonuçlarda yenilik arayışı ile 
sürekli öfke ve dışa dönük öfke arasında pozitif yönde; 
içe dönük öfke ile öfke kontrolü arasında negatif yönde 
ilişki bulunmuştur (14). Bir diğer çalışma ise migren has-
talarıyla yapılmış ve sürekli öfkenin zarardan kaçınma 
ve kendini yönetme ile pozitif yönde, sebat etme ve iş 
birliği yapma ile negatif yönde ilişkili olduğu bulunmuş-
tur. İçe yönelik öfke ise kendini aşma ve zarardan kaçın-
ma ile pozitif yönde, yenilik arayışı ile negatif yönde 
ilişkili bulunmuştur. Dışa yönelik öfke kendini yönetme 
ve işbirliği yapma ile negatif yönde ilişkili bulunurken, 
yenilik arayışı ile pozitif yönde ilişkili bulunmuştur (11).
 Ergenlik döneminde yer alan birey yaşadığı değişik-
liklere uyum sağlamaya çalışmanın verdiği rahatsızlık 
nedeniyle sık sık öfkelenmekte ve daha kolay öfke pat-
lamaları yaşamaktadır (17). 
 Ergenlik döneminin başlangıcı ve bitişine dair farklı 
tanımlamalar bulunmaktadır. UNESCO’nun tanımına 
göre 15-25 yaş arası ergenlik olarak gösterilirken, 
Birleşmiş Milletler tanımlamasına göre 12-25 arası 
ergenlik dönemi olarak geçmektedir (18). Onsekiz ile 
yirmibeş  yaş arası dönem ise geç ergenlik olarak adlan-
dırılabilmektedir (19). Literatüre bakıldığında bu yaş 
aralığını geç ergenlik olarak kabul eden çalışmalar mev-
cuttur (20,21). Bu çalışmada ise resmi gerekçeler ve 
ölçeklerin kullanım yaşı gereği geç ergenlerle çalışılmış-
tır. Ülkemizde bu yaş grubu ergenlere kolay ulaşabil-
mek adına üniversite öğrencileri araştırma grubuna alın-
mıştır. Bu bilgiler doğrultusunda araştırmanın amacı geç 
ergenlik döneminde yer alan 18-24 yaş arası üniversite 
öğrencilerinde mizaç ve karakter özellikleri ile öfke ifade 
tarzları arasındaki temel ilişkileri ortaya koymak, mizaç 
ve karakter boyutlarının alt boyutlarıyla öfke ifade türle-
ri arasında ilişki olup olmadığını incelemektir.

 YÖNTEM

 Araştırmanın katılımcılarını üniversite öğrencileri 
oluşturmuştur. Toplamda 227 kişi gönüllü olarak araş-
tırmaya katılmıştır. Örneklem seçimi ise ulaşılabilir 
örneklem yöntemine göre yapılmıştır. Yazılı bilgilendi-
rilmiş onam alınmıştır.

	 Veri	Toplama	Araçları

	 Kişisel	Bilgi	Formu:	Araştırmada katılımcılardan 
yaş, cinsiyet, okunulan bölüm, sınıf gibi bilgileri almak 
amacıyla araştırmacı tarafından tasarlanan formdur.

	 Mizaç	ve	Karakter	Envanteri	(MKE):	Kişiliğin 
yedi boyutunu ölçen MKE ilk olarak Cloninger ve arka-
daşları (5,8) tarafından geliştirilmiştir. Envanter doğru/
yanlış olarak cevaplanan 240 maddeden oluşan öz bil-
dirim tarzında bir ölçektir. Zaman sınırlaması yoktur, 
30-40 dakikada doldurulabilir. Ölçeğin geçerlik ve 
güvenirlik çalışmaları hem genel nüfusta hem de psiki-
yatri hastalarında sınanmıştır. 
 MKE’nin Türkçe formunun geçerlik güvenirlik çalışma-
sı Köse ve arkadaşları tarafından yapılmıştır (22). Ölçeğin 
Cronbach alfa değerleri mizaç boyutunda 0.60 ile 0.85, 
karakter boyutunda 0.82 ile 0.83 arasında  bulunmuştur. 
 MKE’nin Türkçe formunun psikiyatrik tedavi alma-
mış sağlıklı gönüllü ve psikiyatri hastalarında Arkar ve 
arkadaşları (23) tarafından yapılan geçerlik ve güvenir-
lik çalışmasında ise Cronbach’s alfa değerleri mizaç 
boyutunda 0.55 ile 0.84 arasında, karakter boyutunda 
0.80 ile 0.84 arasındadır. Her iki çalışmada da Türkçe 
MKE ölçeğinin ve alt ölçeklerinin geçerlik ve güvenirlik 
dereceleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur.
 MKE 17 yaş ve üzerinde uygulama alanına sahiptir 
(22,23).

	 Sürekli	 Öfke	 ve	 Öfke	 İfade	 Tarzı	 Ölçeği	
(SÖÖTÖ):	Orijinal formu Spielberger tarafından geliş-
tirilmiştir. Durumluk Sürekli Öfke İfadesi Ölçeği iki 
aşamada geliştirilmiştir. İlk aşamada 20 maddelik 
Durumluk- Sürekli Öfke Ölçeği, Spielberger ve arka-
daşları (2,3) tarafından geliştirilmiştir. Otuz maddelik 
bu ilk form 146 üniversite öğrencisi ile 270 bahriye 
askerine uygulanmış ve bu uygulamalar sonucunda en 
yüksek psikometrik özelliklere sahip 20 madde seçil-
miştir. Böylece Durumluk Öfke ve Sürekli Öfke ölçek-
leri ortaya çıkmıştır. İkinci aşamada ise bu ölçekle yapı-
lan çalışmalarda öfke ifadesinin önemli olduğu görül-
müş ve ‘bastırılmış’ (içe dönük) ve ‘dışa vurulmuş’ öfke 
ifade tarzlarını ölçmeyi amaçlayan 24 maddelik bir 
form daha geliştirilmiştir (24).
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 Özer (24) tarafından ölçeğin geçerlik ve güvenirlik 
işlemleri için lise ve üniversite öğrencileri, hemşirelik yük-
sekokulu öğrencileri, yöneticiler ve hastalardan oluşan 
geniş bir örneklem grubuyla çalışılmıştır. Ölçeğin Türkçe 
formu için tüm grup verileri üzerinden elde edilen alfa 
değerleri her alt test için ayrı ayrı hesaplanmıştır. 
Cronbach alfa değerleri sürekli öfke boyutu için 0.79, 
kontrol altına alınmış öfke boyutu için 0.84, dışa vurul-
muş öfke boyutu için 0.78 ve bastırılmış (içe dönük) öfke 
boyutu için 0.62 olarak bulunmuştur. Ölçeğin geçerliği 
için ölçüt bağıntılı geçerlik ve yapı geçerliği çalışmaları 
yapılmış ve bunların sonuçlarının da 0.01- 0.001 düze-
yinde anlamlı olduğu bulunmuştur (24).

	 Verilerin	Toplanması

 Veriler örneklemi oluşturan ergenlere araştırmanın 
amacı, ölçekler ve gönüllülük hakkında bilgi verilerek 
toplanmış, bilgilerin gizli tutulması adına katılımcılar-
dan isim, numara vb bilgiler istenmemiştir. Veriler 
2012-2013 güz eğitim döneminde, Aralık-Ocak arası 1 
aylık bir sürede toplanmıştır.

	 İşlem

 Katılımcılara öncelikle çalışma ile ilgili bilgi veril-
miştir. Sonrasında ise çalışmaya katılımın gönüllülük 
esasına dayandığı ve istemedikleri takdirde bırakabile-
cekleri belirtilmiştir. Ölçeklerde yer alan sorulara karşı 
samimi cevapların verilmesinin öneminden bahsedil-
miş ve bu ölçeklerin yönergelerinde de vurgulanmıştır. 
Her ölçeğin başında gerekli yönergeye yer verilmiş aynı 
zamanda sözlü olarak da katılımcıya anlatılmıştır.
 Uygulama ise iki yöntemle yapılmıştır. Birincisi inter-
net ortamına ölçekler koyulmuş ve bu yöntemle kişiler 
ölçekleri doldurmuştur. İkincisi ise klasik olarak kişilere 
ölçekler verilmiş, kâğıt üzerinde cevaplamalar yapılmış-
tır. Kişisel bilgi formu ve SÖÖTÖ’nün üzerinde işaretle-
me yapılırken MKE için ayrı bir şablon hazırlanmıştır. 
Cevaplamalarda eksik bilgilerin kalmaması için kâğıt 
yönteminde araştırmacı kontrolleri yapmış, bilgisayar 
sisteminde ise kullanılan program aracılığıyla eksik 
cevapların olduğu durumda, kişilerin testi bitirmek için 
boş bıraktığı soruları cevaplaması gerektiği belirtilmiştir.

 Olası bir aktarma etkisini gidermek adına ölçeklerin 
sırası değiştiri lerek katıl ımcılara verilmiştir. 
Katılımcıların yarısı önce MKE doldururken, yarısı ise 
SÖÖTÖ doldurmuşlardır. Bir kişinin tüm ölçekleri dol-
durması yaklaşık olarak 1 saat sürmüştür.
 
 İstatistiksel	Analiz

 Verilerin analizi SPSS 16.0 Paket Programında yapıl-
mıştır. Analizlerden önce verilerin eksik veya hatalı 
olup olmadığına dair kontroller yapılmıştır. Gerekli 
normallik varsayımlarını karşılayıp karşılamadıkları 
Kolmogorov-Smirnov testi ile kontrol edilmiştir. 
Çalışmanın amacına göre Pearson korelasyon yöntemi, 
Çoklu Regresyon Analizi ve Varyans Analizi (ANOVA) 
işlemleri uygulanmıştır.

	 BULGULAR

 Çalışmaya katılanların %59.5’ini (n=135) kadınlar 
oluştururken, %40.5’ini (n=92) erkekler oluşturmuştur. 
Sınıf düzeyine göre dağılıma bakıldığında ise hazırlık 
sınıfının %5.7 (n=13) oranıyla en az katılım sağlayan 
grup olduğu görülmektedir. Hazırlık sınıfını %16.3 
(n=37) oranıyla 2. sınıflar, %16.7 (n=38) oranıyla 3. 
sınıflar, %24.2 (n=55) oranıyla 4. sınıflar ve %37.0 
(n=84) oranıyla 1. sınıflar izlemektedir. Grubun yaş 
ortalaması ise 20.42’dir. 

	 Öfke	ile	İlgili	Bulgular

 Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin 
SÖÖTÖ’den aldıkları puanların ortalama ve standart 
sapmaları; Sürekli Öfke alt ölçeği için 21.90 (SS=4.85), 
Dışa Vurulmuş Öfke alt ölçeği için 16.05 (SS=3.60), İçe 
Yönelik Öfke alt ölçeği için 16.86 (SS=4.01) ve Kontrol 
Altına Alınmış Öfke alt ölçeği için 21.59 (SS=4.49) ola-
rak bulunmuştur. 

	 Mizaç	ile	İlgili	Bulgular

 Katılımcıların MKE’den aldıkları puanların ortalama 
ve standart sapmaları sırasıyla şu şekildedir; Yenilik 
Arayışı alt ölçeği 32.36 (SS=3.32), Zarardan Kaçınma alt 
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ölçeği 27.16 (SS=3.33), Ödül Bağımlılığı alt ölçeği 16.50 
(SS=2.60), Sebat Etme alt ölçeği 5.87 (SS=1.4)’dür. 
Karakter boyutu için ise şu şekildedir: Kendini Yönetme 
alt ölçeği 39.83 (SS=2.46), İşbirliği Yapma alt ölçeği 36.24 
(SS=3.42) ve Kendini Aşma alt ölçeği 20.59 (SS=5.72)’dir. 

	 Öfke	ve	Mizaç	İlişkisi	ile	İlgili	Bulgular

 Araştırmanın asıl amacı olan mizaç ve öfke ilişkisini 
anlamak için Pearson Korelasyon Katsayısı yöntemi 
kullanılmıştır. Mizaç ve öfke ilişkisine dair bilgiler 
Tablo 1’de gösterilmiştir.

	 Çoklu	Regresyon	Analizleri	ile	İlgili	Bulgular

 Öfke puanlarını yordamak için çoklu regresyon ana-
lizleri yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 2 ve 3’te gösterilmiştir. 

 Sürekli	Öfke	Puanlarının	Çoklu	Regresyon
	 Analizi	Sonuçları

 Sürekli öfkeyi yordamak için yapılan çoklu regres-
yon analizinde MKE’nin dört mizaç ve üç karakter 

boyutu yordayıcı değişkenler olarak analize girmiştir. 
Stepwise girişe göre sürekli öfke’yi yenilik arayışı ve 
zarardan kaçınma mizaç boyutları ile işbirliği karakter 
boyutu yordamıştır. Buna göre sürekli öfke’nin artışı 
yenilik arayışı ve zarardan kaçınma puanlarının yüksek-
liği, işbirliği puanlarının ise düşüklüğü ile ilişkilidir. 
Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre (β) yor-
dayıcı değişkenlerin sürekli öfke üzerindeki önem sıra-
sı; yenilik arayışı, işbirliği ve zarardan kaçınmadır. 
Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi 
sonuçları incelendiğinde tüm yordayıcıların sürekli 
öfke üzerinde anlamlı yordayıcılar olduğu görülmekte-
dir. Bu boyutlar sürekli öfke’deki varyansın %18’ini 
açıklamaktadır. Sürekli öfke puanlarının çoklu regres-
yon analizi bulguları Tablo 2’de gösterilmiştir.

	 İçe	Dönük	Öfke	Puanlarının	Çoklu	Regresyon
	 Analizi	Sonuçları

 İçe dönük öfkeyi yordamak için yapılan çoklu reg-
resyon analizi, Stepwise girişe göre içe dönük öfke’yi 
zarardan kaçınma ve sebat etme mizaç boyutları ile 
işbirliği ve kendini yönetme karakter boyutları 

Tablo	1:	Mizaç	ve	öfke	ilişkisi

Yenilik
arayışı

Zarardan	
kaçınma

Ödül
bağımlılığı

Sebat
etme

Kendini
yönetme

İşbirliği
yapma

Kendini
aşma

Sürekli	öfke 0.28** 0.14** -0.16* 0.03 -0.19** -0.27** 0.02

Dışa	dönük	öfke 0.33** -0.01 -0.20** 0.01 -0.23** -0.24** 0.07

İçe	dönük	öfke 0.02 0.31** -0.14* 0.03 -0.22** -0.25** -0.12

Öfke kontrol -0.17** -0.12 0.13* 0.07 0.23** 0.26** 0.06

*p<0.05, **p<0.01

Tablo	2:	Çoklu	regresyon	analizine	göre	sürekli	ve	içe	dönük	öfkeyi	yordayan	kişilik	boyutları

Değişken B
Standart
Hata	B

ß T p
İkili

korelasyon	(r)
Kısmi

Korelasyon

Sabit 14.001 5.084 2.754 <0.001
Yenilik arayışı 0.455 0.089 0.312 5.088 <0.001 0.275 0.323
İşbirliği yapma -0.388 0.086 -0.274 -4.519 <0.001 -0.267 -0.290
Zarardan kaçınma 0.265 0.089 0.182 2.975 <0.001 0.137 0.195

Sürekli	öfke	R=0.429	R2=0.184
Sabit 25.348 4.611 5.497 <0.001
Zarardan kaçınma 0.379 0.073 0.315 5.205 <0.001 0.310 0.330
İşbirliği yapma -0.223 0.075 -0.190 -2.956 <0.001 -0.247 -0.195
Kendini yönetme -0.322 0.108 -0.197 -2.968 <0.001 -0.234 -0.195
Sebat etme 0.361 0.171 0.133 2.108 <0.01 0.027 0.140

İçe	dönük	öfke	R=0.441	R2=0.194
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yordamıştır. Buna göre içe dönük öfke’nin artışı sebat 
etme ve zarardan kaçınmanın artması; işbirliği ve ken-
dini yönetmenin azalması ile ilişkili bulunmuştur. 
Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre (β) yor-
dayıcı değişkenlerin içe dönük öfke üzerindeki önem 
sırası; zarardan kaçınma, kendini yönetme, işbirliği 
yapma ve sebat etme şeklindedir. Regresyon katsayıla-
rının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları incelendiğin-
de tüm yordayıcıların içe dönük öfke üzerinde anlamlı 
yordayıcılar olduğu görülmektedir. Bu boyutlar içe 
dönük öfke’deki varyansın %19’unu açıklamaktadır. 
İçe dönük öfkenin yordanmasına ilişkin çoklu regres-
yon analizi sonuçları Tablo 2’de gösterildiği gibidir.

	 Dışa	Dönük	Öfke	Puanlarının	Çoklu
	 Regresyon	Analizi	Sonuçları

 Dışa dönük öfkeyi yordamak için yapılan çoklu reg-
resyon analizine göre; dışa dönük öfkeyi yenilik arayışı 
mizaç boyutu ile işbirliği karakter boyutu yordamıştır. 
Buna göre dışa dönük öfkedeki yükseliş yenilik arayışı 
boyutunun yükselmesi; işbirliği boyutunun azalması ile 
ilişkili bulunmuştur. Standardize edilmiş regresyon kat-
sayısına göre (β) yordayıcı değişkenlerin dışa dönük 
öfke üzerindeki önem sırası şu şekildedir; yenilik arayışı 
ve işbirliği yapma. Regresyon katsayılarının anlamlılığı-
na ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde, her iki yorda-
yıcının da dışa dönük öfke puanları üzerinde anlamlı 
yordayıcılar oldukları görülmüştür. Bu boyutlar dışa 
dönük öfkedeki varyansın %17’sini açıklamaktadır. 
Dışa dönük öfkenin yordanmasına ilişkin çoklu regres-
yon analizi sonuçları Tablo 3’te gösterilmiştir. 

	 Öfke	Kontrol	Puanlarının	Çoklu	Regresyon
	 Analizi	Sonuçları

 Öfke kontrolünün çoklu regresyon analiz sonuçları-
na göre; öfke kontrolünü yenilik arayışı ve zarardan 
kaçınma mizaç boyutları ile işbirliği yapma ve kendini 
yönetme karakter boyutları yordamaktadır. Öfke kont-
rolündeki artış; işbirliği yapma ve kendini yönetmedeki 
artış, yenilik arayışı ve zarardan kaçınmadaki azalışla 
ilişkili bulunmuştur. Standardize edilmiş regresyon kat-
sayısına göre (β) yordayıcı değişkenlerin öfke kontrolü 
üzerindeki önem sırası; işbirliği yapma, yenilik arayışı, 
zarardan kaçınma ve kendini yönetme şeklindedir. 
Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi 
sonuçları incelendiğinde tüm yordayıcıların öfke kont-
rolü üzerinde anlamlı yordayıcılar oldukları görülmüş-
tür. Bu boyutlar öfke kontrolündeki varyansın %14’ünü 
açıklamaktadır. öfke kontrolünün yordanmasına ilişkin 
çoklu regresyon analizi sonuçları Tablo 3’te gösterildiği 
şekildedir.
 
	 TARTIŞMA
 
 Bu çalışmanın en önemli bulgusu sürekli öfke, içe 
dönük öfke ve dışa dönük öfke ifadelerinin hepsinde 
öfke arttıkça ödül bağımlılığı, kendini yönetme ve işbir-
liği yapma azalmaktadır. Tam tersi olarak öfke kontrol 
edilebilmesi arttıkça, ödül bağımlılığı, kendini yönetme 
ve işbirliği yapma da artmaktadır. 
 Sürekli öfke ile yenilik arayışı mizaç boyutu arasın-
daki ilişki bazı çalışmalarda gösterilemezken 
(10,11,13), literatürde gösterildiği çalışmalar da 

Tablo	3:	Çoklu	regresyon	analizine	göre	dışa	dönük	öfke	ve	öfke	kontrolünü	yordayan	kişilik	boyutları

Değişken B
Standart
Hata	B

ß T p
İkili

korelasyon	(r)
Kısmi

Korelasyon

Sabit 13.869 3.115 4.452 <0.001

Yenilik arayışı 0.362 0.066 0.334 5.492 <0.001 0.327 0.344

İşbirliği yapma -0.263 0.064 -0.251 -4.113 <0.001 -0.241 -0.265

Dışa	dönük	öfke	R=0.412	R2=0.170

Sabit 14.824 6.305 2.351 <0.01

İşbirliği yapma 0.28 0.087 0.213 3.196 <0.001 0.259 0.21

Yenilik arayışı -0.254 0.086 -0.188 -2.97 <0.001 -0.167 -0.195

Zarardan kaçınma -0.201 0.085 -0.149 -2.362 <0.01 -0.125 -0.157

Kendini yönetme 0.259 0.122 0.142 2.122 <0.01 0.231 0.141

Öfke	kontrol		R=0.372	R2=0.138
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mevcuttur (14). Bu açıdan çalışmamız ilişki olduğunu 
savunan araştırmalar arasında yer almaktadır. İlişki 
olmadığını savunan çalışmaların ortak bir özelliği 
örneklemlerinin büyük çoğunluğunun yetişkin birey-
lerden oluşmasıdır. Ancak bu araştırmadaki çalışma 
grubu Arnett’in geç ergenlik/ beliren yetişkinlik diye 
adlandırdığı döneme ait bireylerden oluşmaktadır. Bu 
dönemde bireyler kimlik keşiflerine çeşitli alanlarda 
denemeler yaparak devam etmektedirler (25,26). 
Yenilik arayışı mizaç özelliğinin de en belirgin özellik-
lerinden olan araştırmacı yanın bu yaş grubu bireyler-
de sürekli öfke ile ilişkili oluşu bu açıdan bakıldığında 
anlaşılır olmaktadır. Sürekli öfkenin zarardan kaçınma 
ile olan pozitif yöndeki ilişkisi, yerli ve yabancı litera-
türde çoğunlukla gösterilen bir ilişkidir (11,13,14). 
Sürekli öfkenin ödül bağımlılığı (11,13,14), kendini 
yönetme (13,14) ve işbirliği yapma (11,13,14) ile nega-
tif yönde olan ilişkisi de literatürle paralel bir sonuçtur. 
Çeşitli örneklemler üzerinde gösterilen bu ilişki geç 
ergenler üzerinde de gösterilmiştir. 
 İçe dönük öfkenin çalışmalarda en çok gösterildiği 
ilişkisi zarardan kaçınma mizaç boyutuyla olmuştur 
(11,13,14). Bu ilişki bizim çalışmamızda da gösterilmiş-
tir. Bu ilişki; kişilerin zarardan kaçma eğilimleri arttıkça 
var olan öfkelerini yine dışarıdan zarar görmemek adı-
na bastırdıkları anlamına gelmektedir. Bu eğilimleri 
olan kişilerin içe dönük öfke göstermeleri bu açıdan 
beklenen bir sonuçtur. İçe dönük öfkenin ödül bağımlı-
lığı (13), kendini yönetme (13,14) ve işbirliği yapma 
(13) ile negatif yönde olan ilişkisi de literatürle paralel-
dir. Ancak çalışma sonuçlarında bu ilişkileri aynı anda 
gösteren araştırma sayısı oldukça azdır. Bu bakımdan 
çalışmamız önemlidir.
 Dışa dönük öfke ise yenilik arayışı mizaç boyutu 
ile pozitif, ödül bağımlılığı mizaç boyutu, kendini 
yönetme ve iş birliği yapma karakter boyutlarıyla 
negatif yönde ilişki göstermiştir. Dışa dönük öfkenin 
yenilik arayışı ile pozitif yönde ilişki gösterdiğini vur-
gulayan çalışma sayısı azdır (14). Diğer çalışmalar 
incelendiğinde ya bu ilişki gösterilememiş ya da nega-
tif yönlü bir ilişkiden bahsedilmiştir (10,11,13). Yenilik 
arayışı mizaç boyutunun bir özelliği kişilerin çabuk 
sinirlenip, yoğun öfke yaşamalarıdır. Bu açıdan düşü-
nüldüğünde çabuk öfkelenen kişilerin dışa dönük öfke 

gösterimleri anlaşılır olmaktadır. Dışa dönük öfke ile 
ödül bağımlılığı arasındaki negatif ilişkiyi gösteren 
çalışma sayısı da azdır (10). Ödül bağımlılığı eğiliminin 
azlığı daha soğuk, mesafeli ve yalnızlığı tercih eden 
kişilik özelliği olarak düşünüldüğünde, bu kişilerin 
öfke yaşadıklarında çevreyi ve çevredekileri önemse-
memeleri, bu yüzden de öfkelerini dışa dönük göster-
meleri mümkündür. Bundan dolayı da ödül bağımlılığı 
azaldıkça dışa dönük öfke gösterimi artabilmektedir. 
Dışa dönük öfkenin kendini yönetme ve işbirliği yap-
ma karakter boyutlarıyla olan negatif yöndeki ilişkisi 
ise literatürde var olan bulguları desteklemiştir 
(10,11,13,14).
 Son öfke boyutu olan öfke kontrolünün ise yenilik 
arayışı ile negatif; ödül bağımlılığı, kendini yönetme ve 
işbirliği yapma ile pozitif yönde ilişkisi bulunmuştur. 
Bu boyutta da gösterilen ilişkiler literatürde çok değil-
dir. Yenilik arayışı ile öfke kontrolü arasındaki negatif 
yönlü ilişkiyi gösteren çalışma sayısı azdır (14). Yenilik 
arayışının yüksek olmasının dezavantajlarından birisi 
kişilerin çok çabuk sinirlenmeleridir. Çabuk öfkelenen 
kişilerin öfkelerini kontrol etmeleri de zaman almakta-
dır. Bu yüzden aradaki negatif yönlü ilişki anlamlıdır. 
Öfke kontrolü ile ödül bağımlılığı arasındaki ilişki de 
literatürde az gösterilen ilişkilerdendir (10). Bu pozitif 
yönlü ilişki, boyutların özellikleri düşünüldüğünde 
anlamlı hale gelmektedir. Ödül bağımlılığı eğilimleri 
yüksek olan kişiler daha sevecen, duyarlı ve sosyal iliş-
kilere önem verenlerdir. Böylesine kişilerin öfkelerini 
kontrol edebilmeleri kişilik yapıları gereği daha kolay 
görünmektedir. Öfke kontrolünün kendini yönetme ve 
işbirliği yapma ile olan pozitif yönlü ilişkisi pek çok 
araştırmada gösterilmiştir (10,11,14). 
 Yapılan çoklu regresyon analizlerine göre öfke ve 
öfke ifade türlerini kişilik özellikleri %14-19 arasında 
varyanslarla açıklamaktadır. En yüksek varyans değeri-
ni içe dönük öfkeyi yordayan kişilik özellikleri toplam 
%19 oranıyla açıklamıştır. İkinci sırada ise sürekli öfke 
varyansının %18’ini açıklayan mizaç ve karakter özel-
likleri gelmiştir. Üçüncü sırada ise dışa dönük öfkeyi 
yordayan kişilik özellikleri toplam varyansın %17’sini 
açıklamıştır. Son sırada ise öfke kontroldeki varyansın 
%14’ünü kişilik özellikleri açıklamıştır. Analiz sonuçları 
incelendiğinde öfkenin her boyutunda iş birliği yapma 
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karakter boyutunun etkili olduğu görülmektedir. 
Günlük yaşamda işbirliğine yatkın bireyler olmanın ne 
denli önemli olduğu, hem öfke üzerine yapılan çalış-
malarda hem de güven duygusu gibi daha farklı konu-
lar üzerinde sıkça çalışılmıştır (27-31). 
 Sonuç olarak öfke sorununun mizaç ve karakter 
özellikleriyle ve birtakım değişkenlerle ilişkili çok 
boyutlu bir yapı olduğu gösterilmiştir. Öfkeyle ilgili 
sorunlara yaklaşırken ilişkili olan kişilik özelliklerinin 
de göz önünde bulundurulması gerek kuramsal çalış-
malar açısından, gerekse uygulama alanında değerli 
bilgiler sunacaktır. Ergenlik döneminde mizaç ve 
karakter özellikleriyle öfke ve öfke ifade türleri arasın-
daki ilişkilerin ayrıntılı araştırılabilmesi için ergenliğin 
erken ve orta gelişim dönemlerinde yapılacak çalışma-
lara da ihtiyaç vardır. Yapılan araştırma mizaç ve 
karakter özellikleriyle öfke ve öfke ifade türleri arasın-
daki ilişkiyi ortaya koyan az sayıdaki çalışmalardan 
birisidir. Bu alandaki çalışmaların literatürde az sayıda 
olması yorum yapmayı güçleştirmektedir. Bu nedenle 
gelecek çalışmalarda mizacın daha geniş örneklemler 
üzerinde araştırılması ve bu ilişkinin daha farklı örnek-
lemler üzerinde tekrarlanması özellikle gelişimsel 
değerlendirmeler yapabilmek açısından önemli bilgiler 
sunabilir.
 Çalışma üniversite eğitimine devam eden geç 
ergenler üzerinde yapılan ilişkisel bir çalışmadır. 
Üniversite eğitimine devam etmeyen ancak bu yaş 
grubunda bulunan kişilerin çalışmaya dahil 

edilmemesi çalışmanın sınırlılıklarından birisidir. Bir 
diğer sınırlılık ise çalışmada elde edilen korelasyon (r) 
değerlerinin zayıf oluşudur. Öfke ifade türlerinin mizaç 
ve karakter özellikleriyle olan bazı ilişkileri gösterilme-
sine rağmen söz konusu ilişkilerin zayıf oluşu çalışma-
nın zayıf yönlerinden biridir. Ayrıca öfke ile ilişkili ola-
bilecek anksiyete, depresyon gibi öfkenin ilişkili oldu-
ğu durumların araştırılmaması da yorumlama yapar-
ken göz önünde bulundurulması gereken kısıtlılıklar-
dandır. Yine ergenliğin daha erken dönemlerinde yer 
alan bireylerin olduğu karşılaştırma gruplarının olma-
yışı da çalışmanın sınırlılıklarındandır. Bulguların 
yorumlanmasında bu sınırlılıkların göz önünde bulun-
durulması önemlidir.

Çıkar	çatışması: Yazarlar çıkar çatışması beyan etmemişlerdir.

Finansal	destek: Yazalar finansal destek beyan etmemişlerdir.
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