
K R İ Z 

Kriz Dergisi 3(1-2): 104-113 

KORUNMAYA MUHTAÇ GENÇ KIZLARIN RUH SAĞLIĞINA 
ETKİ EDEN PSİKOLOJİK FAKTÖRLER 
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Ergenlik, bireyin içinde yaşadığı toplumda yer 
ve rol alma davranışının hızlandığı süreçtir. Erik-
son'a göre (1968) bu dönem, kişinin benlik kimliği 
kazandığı, kimlik ve rol karmaşası tehlikesinden 
kaçtığı bir dönemdir. 17-21 yaşlar arasında, yani 
son ergenlik döneminde genç, kendi değerlerini 
bulmak, bunları benimsemek, ana-babadan bağım
sız hale gelmek, ileriki yetişkin rolünü benimse
mek, bir başka deyişle kendi kimliğini bulmak ça
bası içindedir. 

Her toplumda ergenlik ve gençlik dönemiyle ilgi
li kalıp yargılar vardır. Toplumların ergenlere bakış 
açısı birbirinden farklı olmakla birlikte, zaman için
de de değişime uğramaktadır. Sosyal ve kültürel 
çevrenin ergenlik hakkındaki görüşleri ve beklenti
leri, ergenlerle iletişimde benimsediği tutumlar, iş-
meslek seçimi, kendini geliştirme, geleceği planla
ma konusunda ergene sağlanan olanaklar, bu dö
nemde yaşanan sıkıntıları, yoğunluğunu veya çe
şitliliğini etkilemektedir (Lemer, 1985). O halde 
fiziki ve sosyal çevre ergenin kişilik gelişiminde çok 
önemlidir. Ergenin primer çevresinin ona sağladığı 
güvence ve sevgi; bu dönem özelliği olarak kendi
sinde meydana gelen biyolojik, sosyal ve psikolojik 
değişmelere ayak uydurmasında en büyük destek 
olmaktadır. Gencin kendi yaşamında ve çevresin
de doyurucu etkinlikler gerçekleştirmesini engelle
yen yoksulluk, aile üyelerinin kaybı gibi yıkıcı dene
yimler, yeterlilik duygusunu olumsuz etkilemekte 

* Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek
okulu. 

ve ruh sağlığının bozulmasına neden olmaktadır 
(Kut, 1994). 

Hemen her toplumda kadın ve erkeklere farklı 
değerler yüklendiği bilinmektedir. Bu farklılık top
lumların sosyal ve kültürel yapılarına bağlı olarak 
bebeklikten yaşlılık dönemine kadar sürer. Yapılan 
bazı çalışmalar (Broverman, 1972; Rathus ve 
Nevid, 1986) kadınların duygusal, duygularını kont
rol edemeyen, çabuk etkilenen, pasif, eve bağlı, 
çabuk kırılan, zor karar veren, çabuk ağlayan, lider
lik becerisi sınırlı, kendine güveni düşük, bağımlı, 
maceracı olmayan, dış görünüşe önem veren ma
tematikten ve fen bilimlerinden hoşlanmayan kişiler 
olarak görüldüklerini vurgulamaktadır. Doğal olarak 
bu algılamalar toplumun farklı kesimlerine göre de
ğişebilir. Ancak ergenlik dönemindeki genç kızın 
toplumun kadınlara bakış açısından etkilendiği de 
bir gerçektir. Çünkü her ortamda kız ve erkeğin 
sosyalleşmesi az veya çok birbirinden farklıdır. 
Aile, okul, çalışma ortamı, yakın çevre ve kitle ileti
şim araçları gibi toplumsallaşma çevreleri kız ve er
keğin farklı kurallarla yetiştirilmesinde önemli etkile
re sahiptir. Erkeklere göre daha sınırlayıcı ve 
kuralcı bir ortamda yetiştirilen kızların ruh sağlığı 
açısından bazı konularda erkeklerden daha fazla 
risk altında oldukları söylenebilir. Ruh sağlığı nor
mal olan birey kendini gerçekçi olarak değerlendi-
rebilen, özgüvenli, kendine inanan, bağımsızlığını 
kazanmış, bazı bağımlılıklarını yitirmemiş, yerine 
göre üzülmeyi, sevinmeyi bilen, içinde yaşadığı 
çevreye uyan bireydir (Ünlüoğlu ve Göksel, 1981). 
Bu özelliklerin kazanılması büyük ölçüde içinde ya-
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sanılan psıkososyal çevreye bağlıdır Ergenlik dö
neminde içinde yaşadığı çevrenin aşırı müdahale
leriyle bağımsızca hareket etmesi ve özgüven ka
zanması sınırlanan genç kızların bu yapıya ruhsal 
olarak tepki vermesi doğaldır Yapılan çalışmalar, 
ergenlik döneminde kızların erkeklerden daha çok 
nörotık ve depresıf belirtiler gösterdiklerini vurgula
maktadır 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yükse
kokulu tarafından Milli Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığı adına (1988) yapılan ve tum Türkiye'yi tem
sil edecek şekilde 3080 hane halkını içme alan bir 
çalışmada, Eysenck kişilik envanterine ilişkin bul
gulara göre, kentsel yörede genç kızların erkekler
den daha nörotık ve daha az dışa dönük oldukları 
ve daha çok yalan söyledikleri saptanmıştır Offord 
ve arkadaşları (1987) 12-16 yaşlar arasında 1231 
denek üzerinde yaptıkları çalışmalarda depresıf 
belirti gösterme sıklığının kızlarda % 37, erkekler
de % 56 olmasına karşın, depresıf bozukluğun kız
larda % 7 2, erkeklerde % 2 5 olduğunu saptamış
lardır Bu bulgulara göre depresıf bozukluklar, 
kızlarda daha çok görülmektedir Çuhadaroğlu ve 
Sonuvar'm (1994) 13-21 yaşları arasındaki 256 
kız, 208 erkek ergen üzerinde Beck Depresyon en
vanteri kullanarak yaptıkları çalışmada kızların 
depresyon puanı ortalamaları erkeklerden daha 
yüksek bulunmuştur Patolojik düzeyde depresyon 
gösterme açısından ise ıkı cins arasında fark bu
lunmamıştır Yanı bu çalışmaya göre ergenlik dö
neminde kızların erkeklerden daha fazla depres
yon göstermediği ortaya çıkmıştır Gurses ve 
Kerem (1993) Çukurova Üniversitesi öğrencilerin
den medıkososyal merkeze başvuran 87 öğrenci 
nın gösterdiği ruhsal belirtileri incelemişler, kız öğ
rencilerin tum belirti gruplarında erkeklerden daha 
yüksek puanlar aldıklarını bulmuşlardır İntihar giri
şimi kızlarda erkeklerden uç kat fazladır İntihar 
etme ise erkeklerde kızların ıkı katıdır (Lahey, 
1980, Yorukoğlu, 1985) Klinik gözlemler intihar gi
rişiminde bulunan kız ergenlerde ağır bir patoloji
nin olmadığını, erkeklerde ise belirgin psikopatoloji 
bulunduğunu göstermektedir (Palabıyıkoğlu ve 
Canat,1987) 

Cinsiyete ilişkin bu farklılaşmaların ortaya çık
masında kadın ve erkeğin toplumdaki yerinin ve 
buna bağlı olarak kız ve erkek çocukların toplum
sallaşma surecindeki farklı uygulamaların rolü ol
duğu düşünülebilir Sosyal çevrenin ergen depres

yonu üzerinde etkilerini araştıran Barrera ve Gar-
rıson (1992) aile ve arkadaş desteğinin duşuk ol
duğu durumlarda depresyonun arttığını ortaya koy
muşlardır Anababa ve arkadaşlarını uzak olarak 
algılayan ergenlerin daha çok psikopatoloji göster 
dikleri, ebeveyn ve sosyal çevre ile destekleyici iliş
kilerin ergenin sağlığı için gerekli olduğu üzerinde 
durulmaktadır Kızların psikiyatrik rahatsızlıklara 
daha açık hale gelmelerinin nedenlerinden birisi er
genlik surecinde aldıkları sosyal desteği yetersiz 
olarak algılamalarıdır (Özturk, 1994) Sosyo- eko
nomik düzeydeki bozulmaların kızlarda depresyo
nu arttırdığı bildirilmektedir (Çuhadaroğlu ve Sonu-
var, 1992) Bu faktörlerin kızlar üzerinde daha etkili 
olması, sosyo-ekonomık faktörlerle, kültürel faktör
ler arasında yakın ilişkinin bulunmasından kaynak 
lanmaktadır Üvey ana baba, tek ebeveynli olma, 
boşanma gibi olumsuz yaşam olayları ile de dep
resyon arasında ilişki olduğu belirtilmektedir (Öy, 
1995) Tum bu özellikler ele alındığında kurum ba
kımının ergenler için olumsuz bir psıkososyal çevre 
oluşturduğu söylenebilir Bu tur bakımın gencin ki
şiliğini olumsuz olarak etkilediği, onun fiziksel ve 
ruhsal gelişimlerinde önemli sorunlar yarattığı bi
limsel olarak kanıtlanmıştır (Yorukoğlu, 1978, 
Gökçe, 1971) Yuva ortamında çocuğun fiziksel ve 
maddi ihtiyaçları iyi koşullarda karşılansa dahi 
sevgi, şefkat kabul görme gibi ruhsal ihtiyaçları 
ihmal edilmektedir (Unlu, 1989) ÇIVI ve arkadaşları 
(1993), 7-12 yaş arası yuva çocuklarının yaşıtları
na göre sosyal faaliyetlere daha az katıldıklarını bil
dirmektedirler Aynı çalışmada yalan söyleme, sal
dırganlık, tırnak yeme, altını ıslatma, içe donukluk 
konularında yuva çocukları ile yaşıtları arasında 
anlamlı düzeyde farklılıklar saptanmıştır Kız yetiş 
tırme yurdunda yapılan gözlemler, bu kızların ken
dilerini şanssız ve yalnız buldukları, kimseye gü
venmedikleri, arkadaşlarının sorunlarına duyarsız 
oldukları, sevgilerini ifade etmekte guçluk çektikleri, 
saldırgan davranışlar gösterdikleri, "yurdu" olma 
nedeniyle aşağılık duygusuna kapıldıkları, yalan 
söyledikleri ve tatminsiz olup insanlara düşmanca 
duygular besledikleri yönündedir 

Bu çalışmanın amacı kurum bakımının ergenlik 
dönemindeki genç kızların gösterdiği ruhsal belirti
lere etkisini ortaya koymaktır 

ARAÇ VE YÖNTEM 

Çalışma, Ankara da bulunan tek kız yetiştirme 
yurdunda barınıp lisede öğrenim gören 36 genç kız 
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ile, bir meslek lisesinde benzer sınıflarda okuyan 
50 genç kızı kapsamaktadır Amaç, yetiştirme yur
dunda yaşayan kızların ruhsal belirtilerine içinde 
yaşadıkları ortamın etki edip etmediğini ortaya koy
mak olduğundan, meslek lisesinde okuyan ve aile
leriyle birlikte oturan kızlar kontrol grubu olarak 
alınmıştır Kontrol grubundaki kızların tam aileden 
gelmesine ve ailesi ile birlikte yaşıyor olmasına 
özen göstermiştir Belirlenen özellikler çerçevesin
de (yurtta kalma, liseye gidiyor olma gibi) tam 
sayım yapılan deney grubunun kuçuk olması nede
niyle, kontrol grubu da kuçuk tutulmuştur 

Bilgi toplama aracı olarak sosyo-demografık 
özellikler hakkında bilgi almayı amaçlayan kısa bir 
soru kağıdı ile Kısa Semptom Envanteri (Bnef 
Symptom Invantory) kullanılmıştır Kısa Semptom 
Envanteri (Derogatıs, 1992), 90 maddelik SCL 90 
Semptom Belirleme Listesi üzerine inşa edilmiştir 
Çeşitli durumlarda psikiyatrik sorunları da yakala
mak amacıyla yapılan çalışmalarda isabetli sonuç
ları olan ekonomik bir ölçek olarak değerlendiril
mektedir Ölçek oluştururken SCL 90'ın 9 
faktörüne dağılmış olan 90 madde arasından her 
faktörde en yüksek yuku almış toplam 53 madde 
seçilmiş ve kısa surede uygulanan benzer yapıda 
bir ölçek elde edilmiştir Kısa Semptom Envanteri
nin Türkiye'deki geçerliğim saptamak üzere farklı 
gruplar üzerinde uç ayrı çalışma yapılmış (Şahın 
ve Durak, 1994), her uç çalışmada da bu envante
rin alt ölçeklerinin Cronbach alfaları oc= 63 ile 
oc= 86 arasında bulunmuştur Genel puan üzerin
den elde edilenler ise oc= 93 ile a= 96 arasındadır 
Diğer ölçeklerle Kısa Semptom Envanteri arasın
daki ilişkiler beklenen yönde anlamlı çıkmıştır Ya
zarlar, her uç çalışmada da geçerli olduğu bulunan 
Anksıyete, Depresyon, Olumsuz benlik, Somatı-
zasyon ve Hostılıte belirti kümelerinin genç popu-
lasyonla çalışırken alt ölçekler şeklinde kullanılma
sını önermektedirler 

Verilerin işlenmesi Systat programı kullanılarak 
yapılmış olup, analizlerde Pearson Korelasyon kat
sayısı, t-testı, Khı kare ve Kruskal Wallıs Varyans 
Analızı'nden yararlanılmıştır 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu bolümde önce her ıkı grup ile ilgili tarımcı 
bulgulara yer verilecek, daha sonra da ruhsal belir
ti gösterme durumları Kısa Semptom Envante

rinden aldıkları puanlar doğrultusunda karşılaştırı
lacaktır 

Çalışma, liseye giden öğrencilerle sınırlı olduğu 
için* yaşları 15-20 arasında değişmektedir Çizelge 
1'de de görüldüğü gibi deney grubunun % 69 5'ı, 
kontrol grubunun da % 80 O'ı 15-17 yaşlarındadır. 
Dikkat çeken bir özellik kontrol grubunda 19-20 
yaşlarında % 2 0 oranında kız bulunurken, deney 
grubunda bu oran % 13 8'dır Bu bulgu yetiştirme 
yurdundaki kızların okul sıralarında daha çok yıl 
kaybetme riski altında oldukları biçiminde açıklana
bilir. 

Deney grubundaki kızların % 47 2'sı birinci sınıf
ta, % 30 6'sı ikinci sınıfta, % 22 2'sı de uçuncu sı
nıfta okumaktadır Gruplar arasında bu konuda da 
benzerlik sağlamak amacıyla kontrol grubunda sı
nıflara göre dağılım benzer oranlarda planlanmış
tır 

Her ıkı grupta da kızlar kendilerini okulda "orta 
derecede başarılı" görmektedirler (Deney grubu 
% 66 7, kontrol grubu % 66) Bu bulgu Gökçe'nın 
(1984) orta öğretim gençliğine yönelik yaptığı çalış
manın bulgularına uymaktadır (% 51 9) Deney 
grubunda kendisim "çok başarılı" ve "çok başırısız" 
gören hıçkımse olmadığı halde, kontrol grubunda 
kızların % 8 O'ı kendim "çok başarılı" olarak algılar
ken, % 2 O'sı de "çok başarısız" görmektedirler Bu 
konuda aile yanında kalanların daha gerçekçi de
ğerlendirme yaptıkları söylenebilir 

Kurallara uyma konusunda (Çizelge 2) uymadı
ğını düşünenler benzer oranlarda olduğu halde, 
aile yanında kalanların yarısı (% 52 0) her zaman 
kurallara uyduklarını ifade ederken, yetiştirme yur
dunda kalan kızlarda bu oran dörtte bır'ın altına 
düşmektedir (% 22 2) Kurallara bazen uyma, 
bazen uymama konusunda ise tersi bir durum iz
lenmektedir Gerçekten de aile ortamında yuzyuze 
devamlı bir iletişim olduğundan daha katı bir disip
lin yaranabilmektedir Bu bulgular değerlendirilir
ken, kontrol grubundaki kızların ortanın altı bir 
sosyo-ekonomık düzeyden geldiklerim hatırlamakta 
yarar vardır Yetiştirme yurdunda ise kızların önem
li bir bölümünün kendilerine ters gelen bazı kural
ları "takmadıkları" gözlenmiştir Cılga (1989) yetiş
tirme yurdu gençlerini kapsayan çalışmasında 

Kısa semptom envanteri daha kuçuk gruplarda denenme 
mış olduğundan bu sınır kondu 
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Çizelge 1: Yaşa Göre Karşılaştırma. 
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2 
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15 
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9 

-

1 
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% 
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S 

25 

23 

17 

15 

3 

3 
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m 

% 

29.1 
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19.8 

17.4 

3.5 

3.5 
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Çizelge 2: Kurallara Uyuma Göre Karşılaştırma. 

Kurallara Uyum 
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uymaz 
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TOPLAM 
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S 

8 

27 

1 

36 

Kontrol 

% 

22.2 
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2.8 
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S 

26 

22 

2 

50 

% 

52.0 

44.0 

4.0 

100.0 

S 

34 

49 

3 

86 

% 

39.5 

57.0 

3.5 

100.0 
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yurttaki gençlerin % 47.4'ünün, aile yanında kalan
ların ise % 42.5'inin kurallara genellikle uyduğunu; 
yine yurttaki gençlerin % 30.0'unun; aile yanında 
kalanların ise % 18.8'inin bazı kurallara uyup bazı
larına uymadığını bulmuştur. Bu çalışmada da ku
rallara bazen uymayanların yetiştirme yurdu gru
bunda daha fazla olduğu görülmektedir. 

Bilindiği gibi gençlik dönemi, bireyin yardıma, 
desteğe ve danışmaya en çok ihtiyaç duyduğu dö
nemlerden biridir. Gencin sorunlarını tartışacağı, 
paylaşacağı yetkin kişilerin bulunması, onun uyu
munu kolaylaştıracaktır. Bulgularımıza göre her
hangi bir sorun olduğunda aile yanında kalan kız
lar en çok annelerine danıştıkları halde (% 44.0), 
yetiştirme yurdundaki kızlar en yüksek oranda ar
kadaşlarıyla konuşmaktadırlar (% 44.4). ilginç olan 
nokta, aile yanında kalanlar arasında sorununu ar
kadaşlarıyla paylaşanların oranı % 32.0 iken, yurt
ta kalanlar arasında önemli bir çoğunluk (% 25) 
sorununu hiçkimseye açmamayı yeğlemektedir. 
Hiçkimseyle sorunlarını konuşmadığını söyleyen
ler, aile yanında kalanlar arasında, % 8.0'lik bir 
oran oluşturmaktadır. Bu bulgular, yurtta kalanla
rın kendilerini daha yalnız ve desteksiz hissettik
leri şeklinde yorumlanabilir. Nitekim Cılga (1989) 

*P<0.01 

da çalışmasında yurtta kalanlar arasında sorunla
rının çözümü için hiçkimseye başvurmayanların 
oranını (% 22.1) aile yanında kalanlara göre (% 
15.8) daha yüksek bulmuştur. Tüm 12-24 yaş 
gençliğini kapsayan bir çalışmada ise (MEGSB, 
1989) ailesi ile kalan gençlerin % 61.6'sının sorunu 
olduğunda annesine başvurduğu ifade edilmekte
dir. Gökçe'nin (1984) bulguları da aynı doğrultuda
dır (% 50.5). Çalışmamızda bu konuda elde edilen 
sonuçların, diğer bulgularla tutarlı olduğu söylene-
oilir. 

Ruhsal belirti gösterme açısından iki grup ara
sında yapılan karşılaştırmalar, yetiştirme yurdunda 
kalan kızların her alt ölçekte aile yanında kalanlara 
göre daha fazla semptom gösterdiğini ortaya koy
maktadır (Çizelge 3). Heriki grupta da en yüksek 
puan ortalamaları Depresyon ve Hostilite alt ölçek
lerinde görülmektedir. Buna deney grubunda Ank-
siyete, kontrol grubunda Olumsuzluk Benlik puan
ları takip etmektedir. Buna dayanarak Depresyon 
ve Hostilite konusunda ruhsal belirti gösterme eğili
minin tüm gençlerde diğerlerine göre daha fazla ol
duğu söylenebilir. Ancak iki grup arasında her alt 
ölçekte istatistiksel açıdan P < 0.01 düzeyinde an
lamlı farklılıklar olduğu da önemli bir bulgudur. 
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Çizelge 3: Kısa Semptom Envanteri'nden Alınan Puanlara Göre Karşılaştırma. 

Deney (n=36) Kontrol (n=50) 

Semptom x SD x SD 
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1.950 
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1.217 
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0.771 
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0.911 

0.958 
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0.789 

1.416 

0.655 

0.838 
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0.609 

0.723 

3.951. 
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2.844 
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Alt ölçekler içerik olarak değerlendirildiğinde 
aşağıdaki konularda yurtta kalanlarla aile yanında 
kalanlar arasında anlamlı düzeyde farklılıklar oldu
ğu ortaya çıkmıştır. 

Anksiyete; nedensiz korkular, kendini gergin 
ve tedirgin hissetme (p < 0.01 düzeyinde); korku 
nedeniyle bazı etkinliklerden kaçma, dikkat topla
yamama (p < 0.05 düzeyinde). Depresyon; be
dende zayıflık hissi (p < 0.01 düzeyinde), başka
larıyla beraberken yalnızlık hissetme, uykuya 
dalmada güçlük, gelecekle ilgili umutsuzluk duygu
ları, yalnızlık hissetme (p < 0.05 düzeyinde). 
Olumsuzluk Benlik; suçluluk duyguları (p < 0.01 
düzeyinde), işleri bitirmede engellenmişlik duygu
su, kendini diğerlerinden aşağıda görme, diğerleri
nin kendisi hakkında konuştuğu duygusu, kendini 
değersiz görme (p < 0.05 düzeyinde). Somatizas-
yon; göğüste ağrılar, nefes darlığı, bedende uyuş
ma (p < 0.05 düzeyinde). Hostilite; başkasının 
kendi düşüncelerini kontrol edeceği fikri, insanların 
çoğuna güvenilmeyecceği korkusu, birini dövme-
zarar verme isteği, birşeyleri kırma isteği, sıkıntıla
rından başkalarının suçlu olduğu duygusu (p < 
0.05 düzeyinde). Bu duygulara dayanılarak yurtta 
kalan kızların içinde bulunduğu psikososyal çevre
nin ruhsal belirti gösterme açısından önemli bir risk 

Genel olarak Pearson-Momentler Çarpımı Ko

relasyon katsayısı (r) semptomlarla kızların yaşı, 

oluşturduğu söylenebilir. Gerçekte bu riski yaratan 
psikososyal ortam yurt yaşantısı ile sınırlı değildir. 
Bu kızların yetiştirme yurduna gelmeden önce ge
çirdikleri olumsuz tecrübelerin de önemli etkileri ol
duğu düşünülmektedir. Yurtta kalanların yurda 
gelme nedenini % 33.3 oranında baba ölümü, % 
13.9 oranında anne ölümü, % 26.8 oranında bo
şanma oluşturmaktadır. Bunları da her biri % 8.3 
olmak üzere babanın cezaevinde olması ve cinsel 
taciz takip etmektedir. Annenin terketmesi ve gayri-
meşru olma daha küçük oranlardadır. Görüldüğü 
gibi bu çocukların hepsi çeşitli nedenlerle terkedil-
me, yalnız ve desteksiz bırakılma duygusu yaşa
mışlardır. Kızların % 36.1'i 11-15 yıldır kurum bakı-
mındadır. % 36.1'i de 1-4 yıldır kurumdadır. Küçük 
yaşlardan itibaren kurum bakımında olanların daha 
çok risk altında olup olmadığı tartışmalıdır. Gerçi 
koruma yılı arttıkça, korunmaya muhtaç çoukların 
değiştirdiği kurum sayısı da artmaktadır. Çalışma 
kapsamına giren genç kızların % 61.1'i 3-5 kurum 
değiştirmişlerdir. Yetiştirme yurtlarında çocuk ve 
gençlerle direkt ilgili olan personelin sıkça değiş
mesi de dikkate alınırsa, bu grubun özdeşim mode
li bulma, güvenli ilişki kurma gibi konularda ne 
kadar zor durumda olduğu tahmin edilebilir. Çizel
ge 4'de bu risk faktörleri ile .puan ortalamaları ara
sındaki ilişki ortaya konmaya çalışılmıştır. 

kaç yıldır korunma altında bulunduğu ve değiştirdi

ği kurum sayısı arasında yüksek düzeyde bir ilişki 

Çizelge 4: Kurum Bakımındaki Kızların Yaş, Korunma Yılı ve Değiştirdiği Kurum Sayısı ile Puanlar Arası 
Korelasyonları. 

Semptomlar Yaş-puanlar Korunma yılı-puanlar Değiştirdiği kurum sayısı-puanlar 
r l r 2 r3 

Anksiyete 

Depresyon 

Olumsuz benlik 

Somatizasyon 

Hostilite 

-.131 

.032 

.081 

-.129 

-.000 

-.074 

-.181 

-.029 

.048 

-.050 

-,130 

-.330 

-.190 

.097 

-.247 
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Çizelge 5: Kurum Bakımmdaki Kızların Kurallara Uyumuna Göre ölçek Puanlarının Karşılaştırılması. 

Semptom 

Kurallara 

Uyum KW 

Anks.yete 

Uyar 

Uymrz 

28 1 724 O 843 

1214 C773 

24 CS* 

Depresyon 

Uyar 28 2 068 0 899 

Uymaz 8 1 458 0 748 

26 09" 

Olumsuz benlik 

Uyar 28 1 708 0 770 

Uymaz 8 1 053 0 545 

32 57* 

Somat'zasyon 

Uyar 

Uymaz 

28 1 291 0 772 

8 0 860 0 600 

13 59* 

Hostılıte 

Uyar 

Uymaz 

28 2 925 0 906 

8 1.696 0.902 

25 63* 

P< 0 001 

I2i 
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Çizelge 6: Kurum Bakımmdakı Kızların Okul 
Karşılaştırılması 

Başarı 

Semptom Algısı 

Başarılı 

Anksıyete 

Başarısız 

Başarılı 

Depresyon 

Başarısız 

Başarılı 

Olumsuz Benlik 

Başarısız 

Başarılı 

Somatızasyon 

Başarısız 

Başarılı 

Hostılıte 

Başarısız 

* P< 0 001 ** P< 0 005 

irısı Algılarına Göre Ölçek Puanlarının 

n x S KW 

30 1 643 0 764 

29 17* 

o 1 447 1 255 

30 2 010 0 780 

29 65* 

6 1 543 1 366 

30 1 563 0 662 

26 98** 

6 1 555 1 270 

30 1 198 0 684 

23 43** 

6 1 183 1 114 

30 1 942 0 853 

1021 

6 2 000 1215 
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olmadığını ortaya koymaktadır. Değiştirilen kurum 
sayısı ile depresyon ve hostilite korelasyonunun 
göreli olarak yüksekliği dikkati çekmektedir. Kurum 
bakımına yeni gelmiş, henüez kurum değiştirme
miş olanların bu ölçeklerde daha çok semptom 
göstermesine; henüz bu koşullara alışamamış ol
dukları, daha uzun süre kurumda kalanların ise ye
tiştirme yurduna uyum sağladıkları şeklinde bir 
yorum yapılabilir. 

Kurum bakımında olan kızlar arasında kurallara 
uyduğunu ifade edenlerin (Çizelge 5) ve kendisini 
başarılı olarak algılayanların (Çizelge 6) hemen 
her alt ölçekte daha yüksek puanlar aldıkları yani 
daha çok semptom gösterdikleri görülmektedir. Ve
riler sayısal olarak belirtilen kesikli değişkenlerden 
oluştuğu ve denek sayısı yeterli olmadığı için yapı
lan Kruskal VVallıs Varyans Analizi sonuçları (Süm-
büloğlu, K., Sümbüloğlu, V., 1990) da gerek kural-
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