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Araştırmalar / Researches

ÖZET
Büro çalışanlarında pazartesi kaygısı
Amaç: Bu araştırmada, büro çalışanlarının pazartesi ve perşembe günlerine ait durumluk ve sürekli kaygı 
düzeylerinin karşılaştırılması amaçlandı.
Yöntem: Pazartesi sabahı 230 vergi dairesi çalışanına sosyodemografik bilgi formu, Durumluk Kaygı Envanteri 
(DKE), Sürekli Kaygı Envanteri (SKE) ve Beck Depresyon Envanteri (BDE) dağıtıldı. Toplam 144 kişiden güvenilir 
bilgi elde edildi. Bu 144 kişiye, perşembe sabahı (3 gün sonra) kaygı ölçekleri yeniden dağıtıldı, 61 kişiden güve-
nilir ve eksiksiz bilgi elde edildi. 
Bulgular: 61 kişinin DKE puanı pazartesi sabahı 44.4±10.2 iken, perşembe sabahı  42.2±9.9 olarak bulundu 
(t=2.226, p=0.030). SKE puanının ise pazartesi günü 44.7±8.8, perşembe günü 43.0±8.2 olduğu tespit edildi 
(t=2.123, p=0.038). Pazartesi günkü BDE puanı 14.4±10.5 bulundu. Hem pazartesi hem de perşembe günü 
memurların SKE puanı ortalaması, yöneticilerinkinden daha yüksekti. Benzer şekilde, memurların pazartesi 
günkü BDE puanları da, yöneticilerinkinden daha yüksekti. SKE puanı ortalamaları pazartesi günü, orta yaştaki 
memurlarda gençlerden ve kadınlarda erkeklerden daha yüksekti. Ayrıca, lise mezunlarının SKE ve DKE puan-
larının üniversite mezunlarınkinden daha yüksek olduğu görüldü. 
Sonuç: Pazartesi günü kısmen yüksek olan kaygı; kadın olma, orta yaş üstünde olma, uzun süre aynı işte çalış-
ma, düşük eğitim seviyesi ve yönetilen olma değişkenleri ile ilişkili bulundu.
Anahtar kelimeler: Kaygı, büro çalışanları, pazartesi, perşembe

ABSTRACT
Monday anxiety in office workers
Objective: In this study, comparison of state and trait anxiety levels of office workers on monday and on 
thursday was aimed. 
Method: On monday morning, sociodemographical form, State Anxiety Inventory (SAI), Trait Anxiety 
Inventory (TAI) and Beck Depression Inventory (BDI) were delivered to the 230 office workers. The data 
collected from 144 participants were usable. On thursday morning (3 days after) anxiety inventories were 
delivered again to these 144 workers. Complete and valid forms were collected from 61 participants.
Results: The mean SAI scores of 61 participants on monday and on thursday were 44.4±10.2 and 42.2±9.9 
(t=2.226, p=0.030) respectively; whereas their TAI scores were 44.7±8.8 and 43.0±8.2 (t=2.123, p=0.038) 
respectively. Mean BDI scores was 14.4±10.5. Mean TAI scores of workers both on monday and thursday were 
higher than managers’. Similarly, mean BDI score of workers on Monday was also higher than managers’. 
Mean TAI scores was higher in middle aged workers than youngs and higher in women than men. Additionally, 
mean SAI and TAI scores of high school graduates were higher than university graduates’.
Conclusion: Relatively higher levels of anxiety on monday was found to be associated with women gender, 
being over middle ages, longer job experience in the same work, lower education level, and being blue 
collar employee.
Key words: Anxiety, office workers, monday, thursday
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GİRİŞ

Birçok ülkede pazartesi günü haftanın ilk çalışma 
günüdür ve memurlar için haftanın diğer günlerin-

den daha farklı bir anlam taşır. İş yaşamında “verimli-
lik” önemli bir kavramdır ve haftanın günleri ilerledik-
çe, verimlilikte yorgunluğa bağlı bir düşme olabilir. 
Buna karşın bazı anketlerde, kişi başına düşen ortala-

ma çalışma süresinin, pazartesi gününde haftanın orta-
sındaki günlerden daha kısa olduğu bildirilmiştir. İki 
günlük tatil sonrası yeniden işe adapte olma süreci 
dolayısıyla, pazartesi günkü üretkenlikte bir miktar 
azalma olmaktadır. Ek olarak, pazartesi gününün bir 
sonraki dinlenme ve boş zaman gününe en uzak gün 
olması nedeniyle, çalışanlarda bir motivasyon eksikliği 
de söz konusudur (1). 
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 Endüstrileşmiş toplumlarda, pazartesi gününün 
duygudurum düzeyi açısından haftanın en kötü günü 
olduğunu kabul eden geniş bir kesim vardır. Bu yüzden, 
genel anlamda bu duruma pazartesi hüznü veya kara 
pazartesi gibi adlar da verilmiştir. Birçok çalışma bulgu-
ları bu düşünceyi desteklemektedir ve bu çalışmalarda, 
diğer günler ile karşılaştırıldığında pazartesi gününde, 
artmış kalp krizi, felç, intihar, iş kazaları, işe devamsız-
lık, olumsuz anılar ve düşük iş performansı oranları bil-
dirilmiştir (2-9).
 Bazı çalışmalar, kalp krizi ve felçlerin meydana gel-
mesi ile ilgili olarak günün ilk saatlerine, özellikle de 
pazartesi günleri, sabah 08–09 saatleri arasına dikkat 
çekmişlerdir (10,11). Hafta içi gündüz çalışan kişilerde, 
sabah saatlerinde meydana gelen fizyolojik değişiklikler 
ve artmış otonom sinir sistemi aktivitesinin kalp krizi ve 
felç gelişiminde önemi bir rolü olabilir. Hafta sonu tati-
linin serbestlik halinden, planlı ve stresli aktivitelere 
dönüşün ilk günü olan pazartesiye geçişte gerekli olan 
fiziksel ve zihinsel aktivite artışı da, kalp krizi ve felç 
gelişmesinden sorumlu tutulmuştur (3-10).
 Stresin duygusal bileşeni haftanın günleri boyunca 
dalgalanmalar gösterebilir (12). Örneğin Larsen ve Kasi-
matis (11) bir çalışmalarında, haftalık bir duygu durum 
döngüsü olduğundan söz etmişlerdir. Buna göre, ortala-
ma depresyon şiddeti cuma ve cumartesi en düşük, 
pazartesi ve perşembe en yüksek düzeydedir. Diğer 
taraftan bazı çalışmalarda, bu tarz duygusal değişimin 
sadece pazartesi günü ile ilgili olmadığı, geleneksel ola-
rak bilinen çalışma günleri ve hafta sonu arasında oldu-
ğu ileri sürülmüştür (14). 
 Duygusal dalgalanmalar, doğrudan veya dolaylı ola-
rak çalışanların üretkenliği ile ilişkilidir (1). Amerika’da 
çalışan kadınlar üzerinde yapılan bir çalışmada, öğle ve 
akşam saatlerinde olumlu duyguların, kuşluk ve ikindi 
vakitlerinde olumsuz duyguların en üst düzeye çıktığı 
bildirilmiştir (15). 
 Daha önce yapılmış çalışmalarda, bazı fiziksel hasta-
lıklar ve duygusal değişiklikler ile haftanın günleri arasın-
daki ilişkiye değinilmiştir. Ancak literatürde stresin duy-
gusal bileşenlerinden biri olan kaygının, haftanın günleri 
boyunca gösterebileceği değişimler konusunda yeterli 
çalışma yoktur. Bu nedenle bu çalışmada, büro çalışan-
larının haftanın ilk günü olan pazartesi günü ve hafta içi 

bir gün olan perşembe günü yaşadıkları kaygı düzeyleri-
nin belirlenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır.

 YÖNTEM

 Çalışmanın tasarımı ve katılımcılar

 Büro tipi hizmet veren bir devlet kuruluşu olduğun-
dan çalışmanın vergi dairesi çalışanlarında yapılması 
planlandı. Çalışma için Diyarbakır ili vergi daireleri baş-
kanı ziyaret edilerek bilgi verildi ve gerekli izinler alındı. 
Çalışma için belirlenen tarih, bir pazartesi günüydü. 
Vergi dairelerine gidilerek, o sırada psikiyatrik tedavi 
almayan 285 büro çalışanına çalışma hakkında bilgi 
verildi. Bunlardan 230’u çalışmaya katılım konusunda 
gönüllü oldu. Hazırlanan form ve ölçekler sabah 
08:30’da gönüllülere dağıtıldı ve en geç 90 dakika içeri-
sinde ölçeklerin geri toplanacağı bildirildi. Verilen süre 
sonunda 164 kişi ölçekleri doldurdu ve bunlardan veri 
eksiği olmayan 144 tanesi değerlendirmeye alındı. Aynı 
hafta perşembe günü söz konusu 144 formu dolduran 
kişilere tekrar gidildi ve yeniden Durumluk Kaygı 
Envanteri (DKE) ile Sürekli Kaygı Envanteri (SKE)’ni 
doldurmaları istendi. Bunlardan bir kısmı ölçekleri ikin-
ci kez doldurmayı reddetti, 73’ü doldurdu. Bunlardan 
da, eksiksiz doldurulmuş olan 61 kişiye ait veriler değer-
lendirmeye alındı. 
 Pazartesi günü katılımcılara, sırasıyla aşağıdaki form 
ve ölçekler verildi.
 1. Sosyodemografik bilgi formu: Tarafımızdan 
hazırlanan bu formla; yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, 
medeni hal, çalışılan yıl ve unvan gibi sosyodemografik 
bilgiler sorgulanmıştır.
 2. Durumluk Kaygı Envanteri (DKE, STAI-I): 
Spielberger (16) tarafından durumluk kaygıyı ölçmek 
için geliştirilmiş ve birçok çalışmada kullanılmıştır. Kişi-
nin kendi yanıtladığı bu ölçek 20 maddeden oluşmuş-
tur. DKE’de kişinin kendini o sırada nasıl hissettiği araş-
tırılır. Kişi ölçekte ifade edilen duygu ve davranışları sık-
lık derecesine göre “1-hiç, 2-biraz, 3-çok, 4-tamamıyla” 
şeklinde derecelendirir. En düşük puan 20, en yüksek 
puan 80’dir (17).  
 3. Sürekli Kaygı Envanteri (SKE, STAI-II): Spi-
elberger (16) tarafından sürekli kaygıyı ölçmek için geliş-
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tirilmiştir. Bu ölçek 20 maddeden oluşmakta ve kişinin 
kendini genellikle nasıl hissettiği araştırılmaktadır. Kişi 
ölçekte ifade edilen duygu ve davranışları sıklıklarına 
göre, “1-hemen hiçbir zaman, 2-bazen, 3-çoğu zaman, 
4-hemen her zaman” şeklinde derecelendirir. En düşük 
puan 20, en yüksek puan ise 80’dir. 41 ve üstü puan 
alanlar hem DKE, hem de SKE için kaygılı kabul edil-
mektedir. DKE ve SKE’yi Öner ve Le Compte (17) Türk-
çeye çevirmiş ve psikometrik özelliklerini içeren bir el 
kitabı yayımlamışlardır. 
 4. Beck Depresyon Envanteri (BDE): BDE araştır-
malarda ve kliniklerde sık kullanılan özbildirim ölçekle-
rinden biridir. Ölçekte bulunan 21 madde sıraya konmuş 
bir dizi ifadeyi içermektedir. Kişilerden son 7 günü kriter 
olarak almaları ve bu ifadelerden kendi durumlarına en 
uygun olanı seçmeleri istenir. Her bir ifade 0-3 arasında 
bir puan alır, depresyon düzeyinin şiddeti her bir soruya 
verilen yanıtın toplanmasıyla elde edilir. Toplam puan 0 
ile 63 arasında değişkenlik gösterir. Depresyon taramala-
rı için bildirilen kesme puanı 17’dir. Maddeler klinik göz-
lem ve verilere dayanılarak hazırlanmıştır. İlk kez 1961 
yılında Beck ve arkadaşları (18) tarafından geliştirilmiştir.

 İstatistiksel Yöntem

 Elde edilen veriler SPSS 15.0 versiyonu kullanılarak 
analiz edildi. Pazartesi ve perşembe günleri arasında 
DKE, SKE ve yaş karşılaştırmaları için Student-t testi 
kullanıldı. İş tecrübesi 5 yıldan az ve çok olanlar ile 31 
yaşından küçük ve büyük olanlar karşılaştırılırken Mann 
Whitney U testi kullanıldı. İkiden fazla grubun karşılaş-
tırılmasını gerektiren durumlarda (yaş dağılımı, eğitim 
düzeyi ve iş tecrübesi grupları) ise ANOVA testi kulla-
nıldı. Hem pazartesi hem de perşembe günü DKE ve 
SKE’yi sağlıklı bir şekilde doldurmuş olan 61 kişinin 
verileri, eşleştirilmiş t testi ile karşılaştırıldı.  İstatistiksel 
anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi.

 BULGULAR

 Pazartesi günü, 230 büro çalışanına dağıtılan form-
lardan, 164 tanesi (%71) geri döndü ve bunların 144 
tanesi kullanılabilir durumdaydı (%63). Öte yandan 
perşembe günü dağıtılan formlara yanıt veren kişi sayısı 
73’tü (%51). Pazartesi ve perşembe günü dağıtılan form-

Tablo 1: Katılımcıların sosyodemografik değişken alt gruplarına göre DKE, SKE ve BDE ortalama puanları (n=144).

Demografik Değişkenler Frekans (%) DKE (Ortalama±ss) SKE (Ortalama±ss) BDE (Ortalama±ss)

Cinsiyet    
 Erkek 94 (%34.7) 44.1±10.2 44.1±7.6 14.6±10.9
 Kadın 50 (%65.3) 45.7±9.9 47.2±9.4 14.2±9.7
Medeni hal    
 Evli 120 (%83.3) 45.0±10.0 45.7±8.2 14.9±10.7
 Bekar 24 (%16.7) 43.0±10.2 42.7±8.8 11.9±8.7
Yaş dağılımı    
 20-30 16 (%11.1) 40.2±10.8 39.2±10.3 11.6±9.6
 31-40 64 (%44.4) 44.9±10.3 45.1±8.3 12.6±9.6
 41-50 19 (%31.3) 46.8±9.8 47.3±7.0 15.8±10.2  
 50’den fazla 144 (%13.2) 42.4±8.1 45.7±8.0 19.9±12.6
Eğitim düzeyleri    
 Lise 48 (%33.3) 47.0±10.4 47.9±8.4 18.8±10.9
 Üniversite 89 (%61.8) 43.4±10.0 43.4±8.0 12.4±9.8
 Lisansüstü 7 (%7.9) 44.9±6.1 48.9±7.7 11.6±7.3
Ünvan    
 Yönetici 19 (%13.2) 43.2±9.7 39.4±8.2 10.2±10.6
 Memur 86 (%59.7) 44.8±9.2 46.3±8.2 15.3±10.0
 Diğer 39 (%27.1) 45.2±12.1 44.6±8.3 14.5±11.4
İş tecrübesi (yıl)    
 1-5 12 (8.3) 41.3±9.9 39.9±7.7 9.6±7.1
 6-10 17 (%11.8) 43.6±10.2 41.8±8.3 12.8±10.2
 11-15 36 (%25) 44.7±10.4 44.8±9.0 13.0±9.7
 16-20 16 (%11.1) 44.1±11.2 44.5±8.5 15.4±11.1
 20’den fazla 63 (%43.8) 45.7±9.7 47.5±7.5 16.4±11.1

DKE: Durumluk Kaygı Envanteri; SKE: Sürekli Kaygı Envanteri; BDE: Beck Depresyon Envanteri; ss: Standart sapma.
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lardan her ikisine de eksiksiz yanıt veren toplam 61 
(%27) kişiye ait sosyodemografik değişkenler Tablo 
1’de verilmiştir (Tablo 1).
 Pazartesi günü dağıtılan ölçeklerden kullanılabilir 
durumdaki 144 tanesi incelendiğinde, DKE ve SKE 
düzeyleri sırasıyla 44.7±10.1 ve 45.2±8.4 olarak tespit 
edildi. BDE ile aynı grubun depresyon düzeyleri ise 
ortalama 14.4±10.5 idi. Hem pazartesi hem de perşem-
be günkü ölçekleri eksiksiz dolduran 61 olgunun, 
durumluk ve sürekli kaygı değerleri Tablo 2’de verilmiş-
tir (Tablo 2). 
 Pazartesi günü 144 olguya ait durumluk-sürekli kay-
gı değerleri yaş, iş tecrübesi, cinsiyet ve eğitim seviyesi 
açısından ayrı ayrı değerlendirildi. ANOVA testi ile kar-
şılaştırıldığında yirmili yaşlarda olan bireylerin Tablo 
1’de görülen 30 yaş üzerindeki tüm gruplara göre pazar-
tesi günkü SKE puanları daha düşüktü (F=3.985, 
p=0.009). Buna paralel olarak, beş yıldan az iş tecrübesi 
olan kişilerin, 20 ve daha fazla yıl iş tecrübesi olan birey-
lere göre daha düşük SKE puanı aldıkları görüldü 
(z=2.979, p=0.003). Cinsiyete göre yapılan kıyaslamada 
ise, pazartesi günkü SKE puanları kadınlarda daha yük-
sekti (t=2.113, p=0.036). DKE ve SKE puanları lise 
mezunlarında üniversite mezunlarından daha yüksekti 
(sırasıyla t=2.011, p=0.046; t=3.089, p=0.002). Medeni 
hale göre kaygı düzeyi değişimine bakıldığında, gruplar 
arasında herhangi bir fark bulunmadı. 
 Pazartesi ve perşembe günü memurların SKE puan-
ları, yöneticilerin puanlarından daha yüksekti (sırasıyla; 
t=2.269, p=0.023; t=2.158, p=0.03). Benzer şekilde, 
memurların BDE puanları da yöneticilerinkinden daha 
yüksekti (t=2.035, p=0.042).
 Pazartesi ve perşembe günkü ölçekleri eksiksiz 
cevaplayan 61 olgu ayrıca değerlendirmeye alındı. Bu 
grubun ortalama DKE ve SKE düzeyleri pazartesi günü, 
sırasıyla 44.4±10.2 ve 44.7±8.8 iken, perşembe günü, 

sırasıyla 42.2±9.9 ve 43.0±8.2 olarak bulundu. Pazartesi 
günü tespit edilen durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri-
nin, perşembe günü tespit edilen düzeylere kıyasla daha 
yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı derecede idi 
(sırasıyla DKE için t=2.226 p=0.030 ve SKE için t=2.123, 
p=0.038). Günlere göre kaygı düzeyi farklılıkları ve ista-
tistik sonuçları Tablo 2’de verilmiştir (Tablo 2).

 TARTIŞMA  

 Katılımcıların pazartesi yanıt oranları %71, perşem-
be günü %51 olmuştur. Yani, anket doldurmaya gönül-
lü olanların oranı düşmüştür. Her ne kadar bu düşüşün 
nedenleri çalışmamızda araştırılmamış olsa da, yazarlar 
perşembe günü yanıt vermeyenlerin aynı ölçekleri zaten 
pazartesi günü doldurmuş olduklarından, yanıt vermek 
istemedikleri izlenimini edinmişlerdir. Başlangıçta çalış-
maya katılacağını bildiren tüm kişilerin yaklaşık %25’i 
çalışmanın sonunda eksiksiz ve kullanılabilir bilgiler 
sunmuştur. 
 Pazartesi günü çalışmaya katılanların ortalama kaygı 
puanları 45 civarındadır ve bu durum memurların hafif 
düzeyde kaygılı olduklarını göstermektedir. Ortalama 
BDE puanı 17’nin altında bulunduğu için, o kurumda 
çalışan çoğu kişinin depresyon açısından risk altında 
olmadığı söylenebilir.
 Pazartesi günkü sürekli kaygı düzeyi 30’lu ve 40’lı 
yaşlarındaki ve ayrıca 50 yaşın üzerindeki büro çalışan-
larında, 20’li yaşlarındaki genç büro çalışanlarına göre 
daha yüksek bulunmuştur. Daha uzun iş tecrübesine ve 
daha düşük bir eğitim seviyesine sahip olan çalışanların, 
sürekli kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu görül-
müştür. Bu çalışanların hiyerarşik yükselme olanakları-
nın az veya imkansız olduğu kariyer platosuna düştük-
leri ve bu durumun bir sonucu olarak daha fazla kaygı 
yaşadıkları düşünülebilir (20,21). 

Tablo 2: Katılımcıların pazartesi ve perşembe günlerindeki durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin eşleştirilmiş t 
test ile karşılaştırılması.

Değişkenler Günler n Ortalama ss* t** p

Durumluk Kaygı Envanteri Pazartesi 61 44.4 10.2 2.226 0.030
 Perşembe 61 42.2 9.9  
Sürekli Kaygı Envanteri Pazartesi 61 44.7 8.8 2.123 0.038
 Perşembe 61 43.0 8.2  

*ss: Standart sapma, **t: Eşleştirilmiş t test
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Büro çalışanlarında pazartesi kaygısı

 Memurların sürekli kaygı puanları yöneticilerden 
daha yüksekti. Her ne kadar bu bulgu sınırda bir istatis-
tiksel anlamlılık taşısa da, memurların yöneticilerden 
daha fazla psikolojik sorunlar yaşadığı yönündeki litera-
tür bilgisiyle uyumlu bir bulgudur (22). Çalışma grubu-
muzdaki kadınların pazartesi günü yapılan değerlendir-
melerinde, erkeklerden daha fazla sürekli kaygı yaşıyor 
olmaları da, literatürde bulunan kaygı bozuklukları 
dahil bazı psikopatolojilerin kadınlarda daha sık görül-
düğü bilgisiyle uyumlu bir sonuçtur (23,24).
 Çalışmanın her iki gününde de eksiksiz bilgi veren 
toplam 61 olgu incelendiğinde, durumluk ve sürekli 
kaygı düzeylerinin pazartesi günü perşembe gününden 
daha yüksek olması, çalışmamızın ana hipotezini doğ-
rular niteliktedir. Bizim, her iki gün arasında saptadığı-
mız DKE ve SKE puanlarındaki farklılığın klinik önemi 
tartışılabilir olmakla birlikte, başka ülkelerde yapılan 
bazı çalışmalarda pazartesi gününün yorgunluk ve 
hüzün ile ilişkili olduğu da bildirilmiştir (8).
 Klinik açıdan önemli olabilecek genel bir sonuç; 
stres ile ilişkili olduğu bilinen kalp krizi, felç ve ritim 
bozuklukları gibi fiziksel hastalıkların pazartesi günü 
daha sık görülmesidir (2-4). Çalışmamızda katılımcıla-
rın kendilerine veya eski çalışma arkadaşlarına ait, 
pazartesi günü ortaya çıkmış olan, fiziksel hastalıklar 
sorgulanmamıştır. Bazı araştırmacılar pazartesi günü 
artmış olan fiziksel hastalıkları, haftanın günleri arasın-
da ortaya çıkabilen yeme - içme alışkanlıklarındaki bir 
takım kültürel farklılıklarla da ilişkilendirmişlerdir 
(4,10,25). Çeşitli toplumlarda haftanın tatil günleri 
değişiklik gösterebileceğinden, pazartesinin öneminin 

haftanın ilk çalışma günü olmasından kaynaklandığı 
akılda tutulmalıdır (1,26). Elde edilen bulgulara genel 
anlamda bakıldığında, haftalık çalışma planı oluşturur-
ken, iş yükünün kaygının biraz daha yüksek olduğu 
pazartesi günü haricindeki haftanın diğer günlerine 
dağıtılması faydalı olabilir.
 Yazarlar, bu çalışmanın bazı kısıtlılıklarının farkında-
dırlar. Mesai tarzında çalışmayan bir kontrol grubunun 
olmaması çalışmanın en önemli kısıtlılığıdır. Buna ek 
olarak perşembe günü çalışmayı tamamlayanların tüm 
çalışanlara oranının düşük olması, elde edilen bulgula-
rın tüm büro çalışanlarına genellenmesini zorlaştırmak-
tadır. Ayrıca haftanın sadece iki gününün karşılaştırılmış 
olması da çalışmanın bir diğer kısıtlılığıdır. Çalışmaya 
katılanların sabahçıl mı yoksa akşamcıl mı olduklarının 
tespit edilmemesi de ayrı bir kısıtlılık olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Çalışma günleri arasında değişiklik göster-
me ihtimali olan hava durumu, çalışma koşullarının fizi-
ki özellikleri ve mevsimsel özellikler ile ilgili değişkenler 
çalışmamızda kontrol edilmemiştir. 
 Sonuç olarak, büro çalışanları haftanın ilk çalışma 
günü olan pazartesi, perşembe gününe göre daha yük-
sek düzeyde kaygı yaşamaktadırlar. Pazartesi gününe 
ait kısmen yüksek kaygı düzeyi; ilerlemiş yaş, daha 
uzun iş tecrübesi (aynı işte uzun süre çalışma), düşük 
eğitim düzeyi, kadın olmak ve memur statüsünde çalış-
mak ile ilişkili gözükmektedir. Günlerin çalışanlar üze-
rindeki psikolojik etkileri konusundaki bilgilerimizi art-
tırmak için, haftanın tüm günlerini inceleyen ve diğer 
meslekleri de ele alan daha geniş kapsamlı araştırmalara 
ihtiyaç vardır. 
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