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ÖZET

SUMMARY

Amaç: Ergenlik döneminin saðlýklý bir þekilde atlatýlmasýnda ebeveynlerin birlikteliðinin etkisi tartýþýlmaktadýr. Bu çalýþmanýn amacý, evli ve boþanmýþ çiftlerin
ergen yaþtaki çocuklarý arasýnda dürtü denetim düzeyi
açýsýndan istatistiksel olarak anlamlý bir farklýlýðýn olup
olmadýðýnýn incelenmesi ve boþanma sürecinin sosyodemografik özelliklerinin ergenlerin dürtüselliði üzerindeki
etkisinin araþtýrýlmasýdýr. Yöntem: Çalýþma 12-17 yaþ
aralýðýndaki ebeveynleri boþanmýþ 50 kýz, 50 erkek ve
ebeveynleri boþanmamýþ 50 kýz, 50 erkek ergenin
katýlýmýyla gerçekleþtirilmiþtir. Bu çalýþma kesitsel bir
çalýþmadýr. Evli ve boþanmýþ ebeveynlerin ergen çocuklarýnýn dürtü kontrol düzeyleri Barrat Dürtüsellik Ölçeði
(BDÖ) ile deðerlendirilerek karþýlaþtýrýlmýþ ve boþanmýþ
ailelerde ebeveynlerin eðitim durumu, ergenin cinsiyeti,
yaþý,
ergenin hangi ebeveynde kaldýðý, boþanma
üzerinden geçen sürenin dürtü kontrol düzeyine etkisi
incelenmiþtir. p deðerinin <0,05 olduðu durumlar istatistiksel olarak anlamlý kabul edilmiþtir. Bulgular: BDÖ
toplam puanlarý ve alt ölçek puanlarý açýsýndan evli ve
boþanmýþ ailelerin çocuklarýnda istatistiksel olarak
anlamlý fark belirlenmemiþtir (p=0,743). Boþanmýþ ailelerde ise anne ve babanýn eðitim düzeyi, ergenin hangi
ebeveynde kaldýðý ve çocuðun cinsiyetine göre BDÖ
puanlarýnda istatistiksel olarak anlamlý fark saptanmazken, boþanma sürecinden sonra geçen süre ile BDÖ
puanlarý arasýnda istatistiksel olarak anlamlý farklýlýk belirlenmiþtir (p=0,002). Sonuç: Bu çalýþmanýn veri analiz
sonuçlarý boþanma olgusunun 12-17 yaþ arasýnda ergenlerin dürtü kontrol düzeylerine etki etmediðini göstermiþtir. Boþanma sürecinde 6 yaþ ve daha küçük olan
ergenlerin daha yüksek yaþ grubunda olan ergenlere
göre daha fazla dürtü denetim sorunu yaþayabileceði
düþünülmüþtür. Ergenlerde dürtüsellik çalýþmalarýnýn
boþanma ile birlikte daha farklý etkenlerle incelenerek
deðerlendirilmesinin daha iyi sonuçlar vereceði deðerlendirilmiþtir.

Objective: The impact of parental coexistence on overcoming the adolescence period is being discussed. The
aim of this study is to examine if there is a statistically
signi-ficant difference in the level of impulse control
among the adolescent children of married and divorced
couples and to investigate the effect of the socio-demographic characteristics of the divorce process on impulsivity of adolescents. Method: Fifty girls and 50 boys
ages of 12-17 with divorced parents, 50 boys and 50
girls with undivorced parents were included in the study.
This is a cross-sectional study. The impulse control levels
of adolescents were compared with the Barrat
Impulsiveness Scale (BIS). The effect of the educational
status of the parents, the gender and the age of the adolescent, the parent with whom the adolescent live, time
after divorce process on the level of impulse control were
examined. The value of p<0.05 was considered as statistically significant. Results: There were no statistically significant differences between groups in total BIS scores
and all subscale scores (p=0,743). In the divorced families, statistically significant difference was found
between the time after the divorce and the BIS scores
(P=0,002), while there was no statistically significant difference between the education levels of the parents, the
parent with whom the adolescent live and the gender of
adolescent. Discussion: According to this study, divorce
did not effect the impulse control levels of adolescents
between 12-17 years. Adolescents aged 6 years or
younger in the divorce process were thought to have
more impulse control problems than olders. It was
thought that evaluation of divorcement and different
factors would give better results in studies about impulsivity in adolescence.
Key Words: Impulse control, Adolescence, Marriage,
Divorce

Anahtar Sözcükler: Dürtü denetim, Ergenlik, Evlilik,
Boþanma
(Klinik Psikiyatri 2018;21:137-147)
DOI: 10.5505/kpd.2018.44127

Makalenin geliþ tarihi: 10.01.2018, Yayýna kabul tarihi: 02.04.2018

137

Çakmak S, Gedikli H, Demirkol ME, Tamam L.

GÝRÝÞ
Ergenlik dönemi bireyin kendi kimliðini kazanma,
kendi kendine kararlar alabilme, özgüven gibi
duygularýnýn ve daha birçok geliþimsel özelliklerinin tamamlanmasý açýsýndan kritik bir
dönemdir. Bu dönemin saðlýklý bir þekilde atlatýlabilmesi için ebeveyn desteðinin ve kimlik arayýþýna
ikincil geliþen arkadaþ iliþkilerinin önemi göz ardý
edilemez.
Ergenlik çocukluktan yetiþkinliðe basit bir geçiþ
dönemi deðil, yetiþkin davranýþ ve duygularýnýn
oluþtuðu bir olgunlaþma zamanýdýr. Bu dönemde
ayrýca bir "saðlýk paradoksu" (health paradox)
vardýr, ergenlikteki biliþsel ve fiziksel kapasite
artýþýna karþýn, özellikle stresli ve duygu yüklü
durumlardaki yargýlama hatalarý sonucunda bu
dönemde morbidite ve mortalite yüksektir (1).
Ergenlerin kendine zarar verme davranýþlarý
çoðunlukla dürtüseldir (2,3). Ergenlerde özkýyým
davranýþý için risk deðerlendirirken öfke ve
dürtüsellik faktörü göz ardý edilmemelidir (4).
Ergenlik bireyin her ne kadar baðýmsýz olma
çabalarýnýn görüldüðü bir dönem olsa da ayný
zamanda kiþinin ebeveyn desteðine ihtiyaç duyduðu
bir dönemdir. Bu dönemde ebeveyn eksikliði
ergende aþýrý riskli davranýþlar göstermesine, kendisini savunmasýz hissetmesi sonucunda ya içine
kapanma ya da öfke davranýþlarýna neden olabilmektedir.
Ergenler ebeveynlerinin boþanmasý sonrasýnda
babaya özlem duyma, ekonomik anlamda sýkýntý,
baba ile iliþkisinde bozulma, bulunduðu ortamý
deðiþtirme, anne ve babanýn bir arada olmasýna
özlem duyma ve psikolojik sýkýntýlar yaþamaktadýr
(5).
Okul öncesi dönemin ve ergenliðin benmerkezci
yapýsý bu dönem çocuklarýnýn boþanma gibi sosyal
sorunlarda kendilerini suçlama eðilimine neden
olabilmektedir. Boþanmayý kabul etmeyen ergenlerin okuldan kaçma, intihar etme, yasadýþý iþlere
karýþan kimselerle arkadaþlýk etme gibi tehlikeli
davranýþlarýnýn daha yüksek düzeyde olabileceði
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düþünülmekle birlikte boþanmanýn ergenler
üzerinde uç rahatsýzlýklara sebep olmadýðý boþanmanýn olumsuz etkilerinin cinsiyetler arasýnda fark
yaratmadýðý ve boþanmanýn ve aile içi çatýþmalarýn
uzun dönem etkilerinin yaþa ve cinsiyete göre farklýlýk göstermediði Hansell tarafýndan yapýlan bir
araþtýrmada belirtilmektedir (6).
144 çocuk üzerinde uygulanan anket yoluyla
yapýlan bir çalýþmada boþanmýþ aile çocuklarýnýn
geliþtirdikleri tepkilerin görülme sýklýklarýnýn
yaþlara göre deðiþtiði, en çok beþ-altý yaþ grubu
çocuklarýnýn etkilendiði, tepkilerin görülme sýklýðý
açýsýndan cinsiyet faktörünün önemli olduðu belirlenmiþtir. Ayrýca, okul çaðý boþanmýþ aile çocuklarý
ile normal aile baðýna sahip çocuklarýn akademik
davranýþ biçimleri arasýnda belirgin bir farkýn
olduðu görülmüþtür. Çocuklarýn geliþtirdiði tepki
biçimlerinden uyku bozukluðu, gece iþemesi, iþtahsýzlýk veya çok yemek yeme davranýþý, konuþmada
tutukluk, týrnak yeme ve ayrýlýðý inkar gibi uyumsuzluk belirtilerinin en çok beþ-altý yaþ grubunda; kusmalar, baþ ve karýn aðrýlarý gibi uyumsuzluk belirtilerinin ise en çok sekiz-on yaþ grubunda ortaya çýktýðý belirtilmiþtir (7).
Öte yandan boþanma süreci, ergenler üzerinde
sosyal ve duygusal etkilerin yaný sýra davranýþsal
sonuçlar da doðurabilir. Boþanmýþ ailelerin çocuklarýna gerekli desteði saðlayamadýklarý durumlarda;
ergenlerde geç sosyalleþme, öfke, kurallara karþý
gelme gibi tepkilerin yaný sýra depresyon endiþe,
güvensizlik, okula uyum saðlamada güçlük, benlik
algýsýnda zayýflama ve özgüven eksikliði gibi sorunlar yaþandýðý ortaya konmuþtur (8).
Ayrýca annesi babasý boþanmýþ ergenlerin annesi
babasý birlikte yaþayan ergenlere kýyasla yaþam
doyum düzeylerinin daha düþük; yalnýzlýk düzeylerinin ise daha yüksek olduðu bulunmuþtur (9).
Boþanma ergenlerde okul baþarýsýzlýðý, içe kapanma, tepkisellik yaratabilir (10). Öte yandan boþanma sonrasýndaki ilk iki yýlýn önemli olduðu ve
boþanmanýn çocuk üzerinde depresif duygulanýma
ve içe çekilmeye yol açtýðý (11), sinirli olma, sorunla baþa çýkamama, dürtüsellik (12), þok, mutsuzluk,
yalnýzlýk, þaþkýnlýk ve ebeveynlere öfke (13) gibi
etkilere yol açtýðý belirtilmiþtir.
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Bütün bu araþtýrma sonuçlarý dikkate alýndýðýnda
boþanmanýn çocuk ve ergenlerde yaþam doyumunu
düþürdüðü, depresyon seviyelerini yükselttiði, içe
kapanmaya yol açtýðý, akademik baþarýsýzlýðý tetiklediði ve psikolojik uyum davranýþýný azalttýðý
söylenebilir.

Biz bu çalýþmada, boþanmýþ ailelerde ergen çocuklarýn dürtü kontrol sorunlarýnýn boþanmamýþ ailelerde ki ergenlere göre anlamlý bir farklýlýðýnýn olup
olmadýðýný ve boþanmanýn bu çocuklar üzerinde
dürtü denetim sorunlarý baðlamýnda etkili olup
olmadýðýný belirlemeye çalýþtýk.

Barratt ve Patton tarafýndan dürtüsellik; nörofizyolojik temele dayanan, davranýþýn baðlam ve
sonuçlarýna uymada yetersizlik olarak tanýmlanmaktadýr (14).

YÖNTEM

Moeller'e göre ise dürtüsellik;
a. Davranýþýn olumsuz sonuçlarýna duyarlýlýkta
azalma,
b. Bilginin iþlemlenmesi tamamlanmadan önce
uyarana hýzlý, plansýz tepki verme
c. Uzun dönem sonuçlara önem verme eksikliði
olarak tanýmlanabilir (15).
Dürtüsellik normal ve patolojik kiþilik yapýlarýyla,
çeþitli psikiyatrik bozukluklarda anahtar role sahip
bir özelliktir (16).
Barratt'a göre dürtüsellik tepki baskýlama hatalarýný, hýzlý bilgi iþlemleme sürecini, yenilik arayýþýný
ve hazzý erteleme yetersizliðini de içeren çok boyutlu bir kavramdýr (17). Dürtüselliði yüksek olanlarýn
en göze çarpan özellikleri davranýþlarýnýn olumsuz
sonuçlarýna aldýrmamalarý, çevresel-içsel uyarana
bilgi iþlemleme ve yargýlama sürecini tamamlamadan plansýz ve hýzlý bir þekilde yanýt vermeleri ve
uzun süreli sonuçlar için sabredememeleridir (15).
Taný ölçütü olarak dürtüsellik; birçok hastalýðýn
içerisinde yer almaktadýr. Dürtüsellikle karakterize
ruhsal bozukluklar çocuk ve eriþkinlerde farklý
gruplarda bulunmaktadýr (18). Çocuklarda
dürtüsellik daha çok dikkat eksikliði hiperaktivite
bozukluðu (DEHB) ve davraným bozukluðu ile
iliþkilendirilirken; eriþkinlerde kiþilik bozukluklarý,
yeme bozukluklarý, baþta bipolar bozukluk olmak
üzere duygudurum bozukluklarý, þizofreni ve
madde kullaným bozukluklarý gibi birçok farklý
bozukluklarda görülebilmektedir (15).
Klinik Psikiyatri 2018;21:137-147

Bu çalýþma, evli ve boþanmýþ çiftlerin ergen yaþtaki
çocuklarýnda Barrat dürtüsellik ölçeði puanlarýnýn
karþýlaþtýrýlmasý amacýyla düzenlenmiþ gözlemsel
bir olgu kontrol çalýþmasýdýr.
Osmaniye ili, ilçe ve köylerinde yaþayan 12-17 yaþ
aralýðýndaki öðrencilerden anne babasý evli olan
100 ergen kontrol, anne babasý boþanmýþ olan 100
ergen ise olgu grubu olarak belirlenmiþtir.
Kontrol ve olgu grubu cinsiyete göre eþleþtirilmiþtir. Her bir gruptaki ergenler 2015-2016 yýlýnda Osmaniye ili Kadirli ilçesi ve köylerinde yaþayan
ergenlerden seçilmiþtir.
Araþtýrma verileri; "Barratt Dürtüsellik (Ýmpulsivite) Ölçeði" ve çalýþma için geliþtirilen
"Sosyodemografi Bilgi Formu" ile elde edilmiþtir.
Ayrýca katýlýmcý ergenlerin ailesinden ve kendilerinden bilgilendirilmiþ onam formu imzalatýlarak
onaylarý alýnmýþtýr. Barrat dürtüsellik ölçeði
özbildirim ölçeði olmasý sebebiyle araþtýrmaya
katýlan ergenlere ölçekle ilgili ön bilgi verilerek
doldurmalarý saðlanmýþtýr.
Araþtýrmada kullanýlan ölçekler için ölçekleri
geliþtiren kiþilerden yazýlý izin alýnmýþtýr.
Katýlýmcýlarýn araþtýrmaya gönüllü katýlýmý söz
konusudur. Araþtýrmada bilimsel etik kurallarýna
uyulmuþtur.
Örneklem grubunu oluþturan ergenlerin kullanýlan
ölçeðe ve demografik bilgi formuna içtenlikle cevap
verdikleri kabul edilmiþtir. Örneklem grubunun
evreni temsil ettiði düþünülmektedir.
Barratt Dürtüsellik (Ýmpulsivite) Ölçeði 11 (BIS11): BIS-11 dürtüselliðin görünümünü deðerlendiren 30 maddelik bir öz bildirim ölçeðidir.
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Maddeler 1=nadiren/hiçbir zaman; 2=bazen;
3=sýklýkla; 4=hemen her zaman/her zaman þeklinde 4'lü likert tiptedir. Plan Yapmama, Motor
Dürtüsellik, Dikkatte Dürtüsellik þeklinde, güvenilirliði iyi olan birbiri ile örtüþmeyen 3 alt ölçeði
bulunmaktadýr. Bu her bir alt ölçeðin altýnda 2
ölçek daha yapýlandýrýlmýþtýr. Dikkat ve Biliþsel
düzensizlik, Motor ve Ýnatlaþma, Öz kontrol ve
Biliþsel karýþýklýk. Yüksek BIS deðerleri daha yüksek düzeyde dürtüselliðin göstergesidir. Kesme
puaný belirlenmemiþtir. Bu nedenle karþýlaþtýrmalý
çalýþmalarda kullanýlmaktadýr. Patton JH, Stanford
MS, Barrat ES tarafýndan geliþtirilmiþtir (19).
Türkçe geçerlilik güvenilirlik çalýþmasý Hüseyin
Güleç ve arkadaþlarý tarafýndan yapýlmýþtýr (20).
Türkiye'de ergenlerde deðiþik çalýþmalarda kullanýlmýþtýr (4).
Sosyodemografik Veri Formu; Demografik bilgilerin yer aldýðý cinsiyet, yaþ, anne-baba eðitim
düzeyi, anne-baba ayrýlýðýndan sonra geçen süre
sorularýnýn yer aldýðý kiþisel bilgi formu hazýrlanmýþtýr.
Ýstatistiksel Analiz
Çalýþmamýzda tüm istatistiksel deðerlendirmeler
IBM The Statistical Package for Social
Sciences(SPSS) Statistics v22 (IBM Corporation,
New York, United States) ingilizce paket programý
yardýmýyla yapýlmýþtýr. Verilerin normal daðýlýma
uygunluðu test edilmiþ, normal daðýlým gösteren

sürekli deðiþkenlerin analizinde sample-t testi veya
tek yönlü varyans analizi, normal daðýlým göstermeyen sürekli deðiþkenlerin analizinde ise Mann
whitney U veya Kruskall Wallis testi kullanýlmýþtýr.
Kategorik deðiþkenlerin analizinde ise ki-kare testi
kullanýlmýþtýr. Sonuçlar ortalama±standart sapma,
medyan (min-max), n ve yüzde olarak ifade
edilmiþtir. p deðerinin <0,05 olduðu durumlar istatistiksel olarak anlamlý kabul edilmiþtir.
BULGULAR
Araþtýrmaya katýlan ergenler ebeveyni boþanmýþ 50
erkek ve 50 kýz ve ebeveyni boþanmamýþ 50 erkek
ve 50 kýz olarak tanýmlanmýþtýr.
Ergenlerin yaþlarý 12-13, 14-45 ve 16-17 olarak
gruplandýrýlmýþtýr. Araþtýrmaya katýlan ergenlerin
ebeveyni evli olanlarýn 12-13 yaþ grubundakilerin
oraný %23, boþanmýþ olanlarýn %41, 14-15 yaþ
gruplarýnýn ise ebeveyni evli olanlarýn %26, boþanmýþ olanlarýn %29, 16-17 yaþ grubundakilerin oraný
ebeveyni olanlarda %51, boþanmýþ olanlarda %30
olarak bulunmuþtur. Anne babasý evli olan ergenlerin yaþ ortalamasý 15,2±1,9, boþanmýþ olan ergenlerin ise 14,2±1,9'dýr (Tablo 1).
Ebeveyni evli olan ergenlerin anne eðitim düzeyi
ilkokul olanlarýn oraný %48, ortaokul olanlarýn
%23, lise olanlarýn %24 ve lisans olanlarýn %5
olarak belirlenmiþtir. Baba eðitim düzeyleri ise
ilkokul olanlarýn %29, ortaokul olanlarýn %22, lise

Tablo 1. Araþtýrmaya Katýlan Ergenlerin Yaþ Gruplarý ve Ebeveyn Eðitim Düzeyleri
EVLÝ
BOÞANMIÞ
n
%
n
%
Ergenlerin yaþ gruplamasý
12-13
23
(23,00)
41
(41,00)
Yaþ grubu
14-15
26
(26,00)
29
(29,00)
16-17
51
(51,00)
30
(30,00)
(15,2±1,9)
(14,2±1,9)
Yaþ (Ort±SS)
( 12-17)
( 12-17)
( Min-Max)
Ebeveynlerin eðitim durumu
Ýlkokul
48
48,0
24
24,0
Anne Eðitim Durumu
Ortaokul
23
23,0
24
24,0
Lise
24
24,0
37
37,0
Lisans
5
5,0
15
15,0
Ýlkokul
29
29,0
28
28,0
Baba Eðitim Durumu
Ortaokul
22
22,0
17
17,0
Lise
36
36,0
43
43,0
Lisans
13
13,0
12
12,0
Ort-Ss: Ortalama -Standard sapma, n: Olgu sayýsý
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p

0,001

0,725
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Tablo 2. Boþanmaya Ait Tanýmlayýcý Özellikler

Anne-Baba Ayrýlýðý Üzerinden Geçe n Süre

1yýl
2 yýl
3-9 yýl
>10 yýl

Anne-Baba Ayrýlýðý Üzerinden Geçen Süre
Ort±Ss
( Min-Max)
Anne-Baba Ayrýlýðýnda Çocuðun Bakým Aldýðý Kiþi

Boþanmýþ Aile (n=100)
n
%
10
10,0
13
13,0
59
59,0
18
18,0
5,9±3,9
(1-15)

Anne
Baba

85
15

85,0
15,0

n: Olgu sayýsý, Ort -Ss: Ortalama -Standart sapma

olanlarýn %36 ve lisans olanlarýn oraný ise %13
olarak belirlenmiþtir. Ebeveyni boþanmýþ olanlar da
ise annesi ilkokul olanlarýn oraný %24, ortaokul
olanlarýn %24, lise olanlarýn %37, lisans olanlarýn
%15 olarak belirlenmiþtir. Baba eðitim düzeyleri
ise ilkokul olanlarýn %28, ortaokul olanlarýn %17,
lise olanlarýn %43 ve lisans olanlarýn %12 olarak
belirlenmiþtir. Ebeveyn eðitim durumlarýna
bakýldýðýnda, Baba eðitim durumu gruplara göre
istatistiksel olarak anlamlý farklýlýk göstermemiþtir.
Anne eðitim durumu lise düzeyinde olan ebeveynlerde boþanmanýn diðer eðitim düzeylerine göre
anlamlý olarak daha yüksek oranda görüldüðü
belirlenmiþtir (p=,001). (Tablo 1).
Boþanmýþ ailelerde anne baba ayrýlýðýnda çocuðun
yaþ ortalamasýnýn 8,2±3,9 olduðu ve ayrýlýktan
sonra ergenlerin %85'inin anneden bakým aldýðý
belirlenmiþtir. Anne baba ayrýlýðý sürecinde 1-5 yaþ
aralýðýnda olan ergenlerin oraný %30, 6-10 yaþ

aralýðýnda olanlarýn %39, 10 yaþ ve üzeri olanlarýn
oraný ise %31 olarak belirlenmiþtir. Anne baba
ayrýlýðý üzerinden geçen süre ortalamasý 5,9±3,9
olarak belirlenmiþtir. Anne baba ayrýlýðýnýn
üzerinden geçen sürenin 2 yýl ve daha kýsa olanlarýn
oraný toplamda %23 iken, bu oran 3-9 yýl olanlarda
%59, 10 yýl ve üzeri olanlarda ise %18 olarak belirlenmiþtir (Tablo 2).
BDÖ toplam puan ve alt ölçek puanlarýn çalýþma
gruplarýna göre daðýlýmý tablo 3'de izlenmektedir.
BDÖ toplam puaný evli ailelerin çocuklarýnda
61,4±12,8 iken boþanmýþ ailelerin çocuklarýnda
puan ortalamasý 61,6±13,0 olarak belirlenmiþtir.
Gruplar arasýndaki fark istatistiksel olarak anlamlý
bulunmamýþtýr (p=,743). (Tablo 3)
BDÖ toplam puan ve alt ölçek puanlarýnýn anne
babanýn ayrýlmasýndan sonra geçen süreye göre
daðýlýmý tablo 4'de özetlenmiþtir. Anne babanýn

Tablo 3. G ruplara Göre Ölçek Toplam Puan v e Alt Ölçek Puan Daðýlýmlarý
Grup

1. sýra faktörler

2. sýra faktörler

Evli

Boþanmýþ

BDÖ

Ort±Ss

Ort±Ss

p

Dikkat

10,2±3,0

10,0±3,0

,728

Biliþsel düzensizlik

5,9±2,1

6,2±2,1

,346

Motor

12,9±3,8

13,3±4,0

,366

Ýnatlaþma

6,4±2,0

6,8±2,4

,325

Öz kontrol

13,8±3,3

13,3±3,6

,278

Biliþsel karýþýklýk

12,3±3,1

12,1±2,9

,653

Dikkatte Dürtüsellik

16,1±4,5

16,2±4,5

,829

Motor Dürtüsellik

19,2±5,4

20,1±5,8

,218

Plan Yapmama

26,1±5,8

25,4±6,0

,408

Toplam puan

61,4±12,8

61,6±13,0

,743

BDÖ: Barrat Dürtüsellik Ölçeði, Ort -Ss: Ortalama -Standart sapma
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Tablo 4. Ebeveyn Ayrýlýðýndan Sonra Geçen Süreye Göre BDÖ Toplam

1. sýra faktörler

2. sýra faktörler

BDÖ
Dikkat
Biliþsel düzensizlik
Motor
Ýnatlaþma
Öz kontrol
Biliþsel karýþýklýk
Dikkatte Dürtüsellik
Motor Dürtüsellik
Plan Yapmama
Toplam puan

Puan ve Alt Ölçek Puan Daðýlýmlarý

Ayrýlýktan sonra geçen süre
1 yýl
2 yýl
3-9 yýl
10+yýl
Ort±Ss
Ort±Ss
Ort±Ss
Ort±Ss
8,5±2,2
8,8±2,7
9,9±3,0
11,9±2,8
4,5±1,4
6,8±2,2
6,1±2,1
7,1±2,1
11,0±2,9
12,9±4,2
13,3±4,0
14,8±3,8
5,4±1,2
7,0±2,6
6,9±2,4
7,2±2,3
11,3±2,6
13,3±4,4
12,7±3,2
16,1±3,5
11,4±3,8
11,7±3,4
11,6±2,5
14,4±2,3
13,0±3,1
15,6±4,1
16,0±4,5
18,9±4,1
16,4±3,1
19,9±6,7
20,2±5,9
22,0±5,3
22,7±6,2
25,0±7,4
24,3±5,0
30,6±5,5
52,1±10,5 60,5±14,8 60,5±12,2 71,5±10,0

p
,008
,013
,049
,242
,003
,002
,006
,043
,002
,002

BDÖ: Barrat Dürtüsellik Ölçeði, Ort -Ss: Ortalama -Standart sapma

ayrýlýðýndan sonra geçen süre arttýkça "Ýnatlaþma"
alt ölçeði hariç tüm ölçeklerdeki puan ortalamalarý
istatistiksel olarak artmaktadýr. Ayrýlýðýn birinci
yýlýnda olanlarýn BDÖ toplam puan ortalamasý;
52,1±10,5, ayrýlýðýn üzerinden 2 yýl geçmiþ olanlarda; 60,5±14,8, 3-9 yýl geçmiþ olanlarda; 60,5±12,2,
10 yýl ve üzeri süre geçmiþ olanlarda ise 71,5±10,0
olarak belirlenmiþtir (p=0,002). Bu sonuçlar
ebeveyn ayrýlýðýndan 10 yýl ve üzeri süre geçmiþ
olan yani 6 yaþ öncesi ebeveynleri ayrýlmýþ olan
ergenlerde dürtü denetim sorunlarýnýn, daha ileri
yaþlarda ebeveyn ayrýlýðý ile karþýlaþmýþ olan ergenlere göre daha fazla görüldüðü þeklinde yorumlanmýþtýr. (Tablo 4)
Toplam puan ve alt ölçek puanlarý Anne baba
ayrýldýðýnda çocuðun bakým aldýðý kiþiye göre
anlamlý fark göstermemektedir (Tablo 5).

Yaþ, cinsiyet, anne ve baba eðitim durumu alt grup
analizleri tablo 6 ve 7'de sunulmuþtur.
BDÖ toplam puan ortalamalarý her bir yaþ alt
grubunda ailenin evli ve boþanmýþ olma durumuna
göre fark göstermemektedir. Alt ölçeklerin deðerlendirilmesinde; 16-17 yaþ grubu boþanmýþ
ebeveynlerin ergen çocuklarýnda motor dürtü
alanýnda istatistiksel olarak anlamlý farklýlýk belirlenmiþtir (p=0,032). Boþanmýþ ebeveynlerin 16-17
yaþ ergen çocuklarýnda motor dürtüsellik düzeyi
daha yüksek bulunmuþtur.(Tablo 6)
Cinsiyet alt grup analizinde; evli ve boþanmýþ
ebeveynlerin ergen çocuklarýnda BDÖ toplam
puan ve alt ölçek puan ortalamalarý arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir farklýlýk belirlenmemiþtir. (Tablo 6)

Tablo 5. Ebeveyn Ayrýlýðýndan Sonra Çocuðun Bakým Aldýðý Kiþiyi Göre Ölçek Toplam Puan ve
Alt Ölçek Puan Daðýlýmlarý
Anne baba ayrýldýðýnda çocuðun bakým aldýðý kiþi
Anne
Baba
BDÖ
Ort±Ss
Ort±Ss
Dikkat
10.0±3.0
9.5±3.1
1. sýra
faktörler Biliþsel düzensizlik
6.2±2.2
6.2±2.0
Motor
13.4±4.0
12.7±3.4
Ýnatlaþma
6.9±2.4
6.0±2.0
Öz kontrol
13.3±3.7
13.1±3.0
Biliþsel karýþýklýk
12.2±2.9
11.7±2.8
Dikkatte Dürtüsellik
16.3±4.5
15.7±4.3
2. sýra
faktörler Motor Dürtüsellik
20.4±6.0
18.7±4.6
Plan Yapmama
25.5±6.2
24.7±5.4
62.1±13.3
59.2±11.6
Toplam puan
BDÖ: Barrat Dürtüsellik Ölçeði, Ort -Ss: Ortalama -Standart sapma
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p
,583
,811
,775
,124
,873
,506
,801
,489
,572
,469
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Tablo 6. Yaþ ve Cinsiyet Alt Gruplarý Ýçinde Alt Ölçek ve
Durumuna Göre Karþýlaþtýrýlmasý

Toplam Puanlarýn Ailenin Evli v e Boþanmýþ Olma
GRUPLAR
EVLÝ
Ort±Ss

BOÞANMIÞ
Ort±Ss

p

15,9±5,0
19,6±5,5
24,0±5,8
59,4±13,6
16,0±4,8
19,7±5,9
25,0±6,6
60,7±15,0
16,2±4,2
18,9±5,2
27,6±5,1
62,7±11,3

14,9± 4,7
18,8±6,2
23,5±5,7
57,1±12,5
17,0±3,9
20,3±4,5
26,2±5,6
63,4±11,6
17,2±4,4
21,7±6,1
27,1±6,3
66,0±13,4

,435
,423
,839
,585
,290
,192
,307
,197
,224
,032
,746
,160

Dikkatte Dürtüsellik
16,0±4,5
Motor Dürtüsellik
18,8±6,0
Plan Yapmama
25,4±5,7
60,2±13,5
Toplam BDÖ puaný
Dikkatte Dürtüsellik
16,2±4,5
Erkek
Motor Dürtüsellik
19,6±4,9
Plan Yapmama
26,8±5,9
62,6±12,1
Toplam BDÖ puaný
BDÖ: Barrat Dürtüsellik Ölçeði, Ort -Ss: Ortalama -Standart sapma

16,6±4,7
20,4±6,6
25,9±6,3
62,9±13,7
15,7±4,3
19,8±4,9
24,8±5,8
60,4±12,2

,417
,178
,639
,262
,656
,830
,085
,368

Yaþ grubu
12-13

14-15

16-17

Dikkatte Dürtüsellik
Motor Dürtüsellik
Plan Yapmama
Toplam BDÖ puaný
Dikkatte Dürtüsellik
Motor Dürtüsellik
Plan Yapmama
Toplam BDÖ puaný
Dikkatte Dürtüsellik
Motor Dürtüsellik
Plan Yapmama
Toplam BDÖ puaný

Cinsiyet
Kýz

Anne eðitim düzeyi alt grup analizlerinde; evli ve
boþanmýþ ebeveynlerin ergen çocuklarýnda BDÖ
toplam puan ve alt ölçek puan ortalamalarý arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir farklýlýk belirlenmemiþtir. (Tablo 7)
Baba eðitim durumu alt grup analizinde; ebeveynleri evli olan ergenlerle, ebeveynleri boþanmýþ olan
ergenler arasýnda BDÖ toplam puan ortalamalarý
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir farklýlýk
belirlenmemiþtir. Boþanmýþ ebeveynlerde baba
eðitim durumu ortaokul düzeyinde olan ergenlerin
Dikkatte dürtüsellik puaný evli ebeveynlerin ergen
çocuklarýna göre istatistiksel olarak anlamlý
düzeyde yüksek bulunmuþtur(p=0,028). Baba
eðitim durumu lise düzeyinde olan evli olan
ebeveynlerin ergen çocuklarýnda boþanmýþ olanlarýn ergen çocuklarýna göre plan yapmama alt
ölçek puaný istatistiksel olarak anlamlý düzeyde
yüksek bulunmuþtur (p=0,043). (Tablo 7)
TARTIÞMA
Çalýþmamýzda boþanmanýn ve boþanma ile ilgili
Klinik Psikiyatri 2018;21:137-147

sosyodemografik özelliklerin ergen yaþ grubunda
dürtü denetim sorunlarý ile iliþkisi deðerlendirilmiþtir. Boþanma olgusunun ergenler ve
çocuklar üzerinde etkisinin incelendiði literatürde
sýnýrlý sayýda çalýþmaya ulaþýlabilmiþtir. Bu çalýþmalarýn çok az bir bölümünde dürtüsellik boyutu
ile ilgili çalýþmaya rastlanmýþtýr.
Bazý araþtýrmalar boþanmýþ ailelerin çocuklarýnýn
uzun sürede boþanmanýn olumsuz sonuçlarýnýn
üstesinden gelebildiðini ve psikolojik uyum açýsýndan evli ailelerin çocuklarý ile aralarýnda bir fark
olmadýðýný belirtmektedir (21,22). Daha yeni tarihli araþtýrmalar ise boþanmanýn ardýndan çocuklarýn
uzun süre boþanmanýn olumsuz etkilerini yaþadýklarý ile ilgili sonuçlar paylaþmaktadýr (23,24,25).
Boþanmanýn, potansiyel olarak çocuðu ciddi bir
þekilde etkileyebilecek bir dizi deðiþikliði
beraberinde getirdiði belirtilmektedir (23,26,27).
Hem anne hem de babanýn ebeveynlik rolleri birbirinin tamamlayýcýsýdýr. Bu nedenle, anne ve
babanýn boþanmasýnýn ardýndan birbirlerinin evde143
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Tablo 7. Anne ve Babanýn Eðitim Alt Gruplarý Ýçinde Alt Ölçek v e Toplam Puanlarýn Ailenin Evli v e
Boþanmýþ Olma Durumuna Göre Karþýlaþtýrýlmasý
GRUPLAR
EVLÝ
BOÞANMIÞ
p
Ort±Ss
Ort±Ss
Anne eðitim durumu
Dikkatte Dürtüsellik
15,6±4,5
14,8±3,6
,760
Ýlkokul
Motor Dürtüsellik
19,1±5,7
18,8±4,2)
,732
Plan Yapmama
25,0±5,8
25,2±5,5
,792
59,7±13,5
58,9±10,5
,924
Toplam BDÖ puaný
Dikkatte Dürtüsellik
16,8±4,2
17,2±5,0
,949
Ortaokul
Motor Dürtüsellik
18,4±4,3
21,4±5,7
,063
Plan Yapmama
26,6±6,7
26,4±5,6
,907
61,8±12,3
65,0±12,3)
,282
Toplam BDÖ puaný
DikkatteDürtüsellik
16,4±4,7
16,3±4,5
,980
Lise ve üstü
MotorDürtüsellik
20,2±5,8
20,1±6,4
,759
Plan Yapmama
27,4±4,9
24,9±6,5
,077
64,0±11,9
61,4±14,2
,408
ToplamBDÖpuaný
Baba eðitim durumu
DikkatteDürtüsellik
15,7±4,3
15,5±4,2
,994
Ýlkokul
MotorDürtüsellik
18,7±5,6
19,7±5,0
,223
Plan Yapmama
26,1±5,6
26,6±6,6
,817
60,4±11,8
61,8±13,0
,592
Toplam BDÖ puaný
Dikkatte Dürtüsellik
15,7±5,1
18,6±3,1
Ortaokul
,028
Motor Dürtüsellik
18,7±4,7
20,1±4,0
,118
Plan Yapmama
24,7±7,1
25,8±4,9
,386
59,1±14,4
64,6±10,6
,067
Toplam BDÖ puaný
Dikkatte Dürtüsellik
16,5±4,4
15,8±4,8
,244
Lise ve üstü
Motor Dürtüsellik
19,8±5,7
20,3±6,6
,832
Plan Yapmama
26,7±5,4
24,6±6,1
,043
63,1±12,7
60,7±13,7
,275
Toplam BDÖ puaný
BDÖ: Barrat Dürtüsellik Ölçeði, Ort -Ss: Ortalama -Standart sapma

ki yerlerini doldurmaya çalýþmalarýnýn ve çocuðu
diðer ebeveyni ile görüþtürmemelerinin çocuk
üzerinde olumsuz etkileri olacaðý belirtilmektedir.
Boþanma sonrasýnda çocuðun bakýmý için eski eþinden çok az destek alabilen ya da hiç destek alamayan ebeveynler hayatlarýný dengede tutmakta
zorlanmakta ve çocuklarý uyum problemleri yaþayabilmektedirler (26).
Amato'nun, 1986 yýlýnda yaptýðý 33 araþtýrmanýn
meta analiz çalýþmasýnda, çocukluk dönemlerinde
ebeveynlerinin boþanma sürecini yaþayan ergenlerin, daha az psikolojik uyuma, daha düþük bir
sosyoekonomik düzeye ve kendi kurduklarý aile
içinde daha fazla sýkýntýlara sahip olduðu bulunmuþtur (13).
Bir baþka araþtýrmada anne-babasý boþanmýþ
ergenlerin anne-babasý birlikte yaþayan ergenlere
göre; yüksek düzeyde depresyon ve stres düzeyine
sahip olduklarý sonucuna varýlmýþtýr (28).

144

Önder'in 2011 yýlýnda yaptýðý bir çalýþmada hem
anne-babasý boþanmýþ çocuklarýn hem de
annelerinin anksiyete düzeylerinin, anne-babasý
evli olan çocuklar ve onlarýn annelerine göre daha
yüksek düzeyde olduðu yönünde bulgular elde
edilmiþtir (29)
Anne-babasý boþanmamýþ 91 ergen ve anne-babasý
boþanmýþ 76 ergenin psikolojik uyumlarýnýn incelendiði bir araþtýrmada; anne-babasý boþanmýþ
ergenlerin, anne-babasý birlikte yaþayan ergenlere
göre; yaþam doyumlarýnýn daha düþük olduðu
bulunmuþtur (24).
12-14 yaþlarý arasýnda, boþanmýþ ebeveyne sahip 24
ve boþanmamýþ ebeveyne sahip 24 ergenlik dönemindeki birey üzerinde yapýlan bir araþtýrmada,
boþanmýþ ebeveyne sahip ergen bireylerin sürekli
öfke düzeyleri, boþanmamýþ ebeveyne sahip ergen
bireylerin sürekli öfke düzeylerine göre anlamlý
derecede yüksek bulmuþtur (30).
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13-19 yaþ arasý, boþanmýþ ebeveyne sahip 1810 ve
boþanmamýþ ebeveyne sahip 6784 ergen bireyle
yapýlan bir araþtýrmada, boþanmýþ ebeveyne sahip
ergen bireylerin kaygý düzeylerinin, boþanmamýþ
ebeveynlere sahip ergen bireylere göre anlamlý
düzeyde yüksek olduðu saptanmýþtýr (31).
1990 yýlýnda 10.sýnýfta okuyan boþanmamýþ
ebeveynlere sahip 8737 ergen bireyin benlik
saygýlarýný, 1992 yýlýnda ebeveynleri boþandýktan
sonraki sonuçlar ile karþýlaþtýran bir çalýþmada
ergenlerin benlik saygýlarýnýn boþanmadan sonra
düþtüðü bulunmuþtur (32).

anne-baba tutumlarýna göre farklýlaþýp farklaþmadýðýný karþýlaþtýrmalý olarak incelemiþtir. 454 kýz
ve 382 erkek olmak üzere toplam 836 öðrenci dahil
edilmiþtir. Elde edilen bulgulara göre, anne-babasý
boþanmýþ ve boþanmamýþ lise öðrencilerinin sürekli öfke düzeyleri ve öfke ifade tarzlarý arasýnda cinsiyete, sýnýf düzeyine ve anne-baba öðrenim
düzeyine göre anlamlý bir fark olmadýðý
görülmüþtür. Cinsiyet temel etkisinin ise öðrencilerin sürekli öfke düzeyi ve öfke ifade tarzlarý
üzerinde bir fark yaratmadýðý gözlenmiþtir. Annebabasý boþanmýþ ve boþanmamýþ lise öðrencilerinin
sýnýf düzeylerine göre sürekli öfke ve öfke ifade
tarzlarý arasýnda anlamlý bir fark bulunmamýþtýr
(40).

Bizim araþtýrmamýzda ailesi boþanmýþ ve boþanmamýþ 12-17 yaþ aralýðýndaki ergen yaþ grubunun,
BDÖ toplam puaný ve alt ölçek puanlarý
karþýlaþtýrýlmýþ ve istatistiksel olarak anlamlý bir
farklýlýðýn olmadýðý sonucu bulunmuþtur.
Block ve arkadaþlarýnýn yaptýklarý bir araþtýrmada,
boþanmadan sonra erkek çocuklarda atýlganlýk ve
saldýrganlýk davranýþlarý görülmesine raðmen,
kýzlarda boþanmanýn etkisinin daha az olduðu
görülmüþtür (33). Yine bu konuda yapýlan araþtýrma bulgularýna bakýldýðýnda boþanmanýn, kýz ve
erkek çocuklarýný ayný þekilde etkilemediði; kýz
çocuklarýnýn, boþanma sonrasý bu duruma daha
kolay uyum göstermelerine karþýn, erkek çocuklarýn, daha fazla davranýþ bozukluðu, saldýrganlýk
ve kiþiler arasý iliþki problemleri gösterdikleri
görülmüþtür (34, 35). Benzer bir çalýþmada erkek
çocuklar yaþadýklarý olumsuz duygularý doðrudan
çevrelerine yansýtýrken; kýz çocuklarýnýn, öfke
duygularýný daha örtük biçimde yansýttýklarý
görülmüþtür (36).

O

O

R
P

Bizim çalýþmamýzda evli ve boþanmýþ ebeveynlerin
ergen çocuklarýnda dürtüsellikte erkek cinsiyette ve
kadýn cinsiyette anlamlý bir farklýlýk saptanmamýþtýr. Ayný zamanda boþanmýþ ebeveynlerde
erkek çocuklar ve kýz çocuklarý arasýnda BDÖ
puanlarýnda istatistiksel olarak anlamlý fark bulunmamýþtýr.

F

0-10 yaþ arasý çocuklarda yapýlan bir araþtýrmanýn
analiz sonuçlarýna göre, boþanma olayýndan en çok
beþ-altý yaþ grubu çocuklarýn diðer yaþ gruplarýna
göre daha çok etkilendiði belirlenmiþtir (7). Bizim
araþtýrmamýzýn analiz sonuçlarý incelendiðinde
boþanma olgusunu 0-6 yaþ arasýnda gerçekleþmesi
durumunda BDÖ puanlarýnýn yüksek seviyelerde
çýkmasý 0-6 yaþ arasýnda gerçekleþen boþanma
olgusunun ergenin dürtü denetimine olumsuz etki
edebileceði düþündürmüþtür. Ayrýca bu araþtýrmanýn veri analiz sonuçlarýna göre boþanmanýn
üzerinden geçen sürenin ergenlerin dürtü denetimine etki edebileceði gözlenmiþtir.

Ayrýca boþanma genellikle babanýn evden ayrýlmasýyla sonuçlandýðý için, cinsiyete uygun model
eksikliði yaratan bu olayýn erkek çocuklarýn uyumunu olumsuz yönde daha fazla etkilediði,
depresyon, karþý koyma ve dürtüsel hareket etme
gibi belirtileri içine alan olumsuz davranýþlarý daha
fazla gösterdikleri belirtilmektedir (34,37,38,39).

Anne-babasý boþanmýþ ve boþanmamýþ ergenlerin
benlik imgelerinin karþýlaþtýrýldýðý bir çalýþmada
annenin eðitim düzeyi ergenlerin benlik imgesi
üzerinde etkili olurken, babanýn eðitim düzeyinin
ergenlerin benlik imgesi üzerinde etkili olmadýðý
bulunmuþtur (41).

Fiyakalý (2008) tarafýndan yapýlan anne-babasý
boþanmýþ ve boþanmamýþ lise öðrencilerinin sürekli öfke düzeyleri ve öfke ifade tarzlarýnýn cinsiyet,
sýnýf düzeyi, anne-baba öðrenim düzeyi ve algýlanan

Anne-babasý boþanmýþ ve boþanmamýþ lise öðrencilerinin annelerinin öðrenim düzeylerine göre
sürekli öfke ve öfke ifade tarzlarý arasýnda anlamlý
bir fark bulunmamýþtýr. Baba öðrenim düzeyi temel
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etkisinin öfke içte ve öfke kontrol tarzlarýnýn
anlamlý bir farka neden olduðu bulunmuþtur. Bu
farka göre ise, babalarý üniversite mezunu olan
öðrencilerin daha fazla öfke içte ve öfke dýþta tarzý
gösterdikleri görülmüþtür (40).
Bizim çalýþmamýzda anne ve baba eðitim düzeyi ile
BDÖ puanlarý karþýlaþtýrýlmýþ ve anne eðitim
düzeyinin boþanmýþ ve evli ebeveynlerin ergen
çocuklarýnda dürtüsellik boyutunda istatistiksel bir
farklýlýk yaratmamýþtýr. Ancak baba eðitim
düzeyinin ortaokul seviyesinde olduðu boþanmýþ
ebeveynlerin ergen çocuklarýnda "dikkatte
dürtüsellik" alt ölçek puanýnda istatistiksel olarak
anlamlý bir artýþ saptanmýþtýr. Yine baba eðitim
düzeyinin lise ve üstü seviyede olduðu evli ebeveynlerin ergen çocuklarýnda "plan yapmama" alt ölçek
puanýnda boþanmýþ ebeveynlerin ergen çocuklarýna
göre anlamlý bir artýþ saptanmýþtýr.
Çalýþmamýzdan ortaya çýkan önemli sonuçlardan
biri boþanmanýn demografik özelliklerine göre elde
edilen sonuçlar olmuþtur. Ayrýlýktan sonra geçen
sürenin 10 yýldan fazla olduðu ergenlerde BDÖ
toplam puaný, 1.sýra faktörlerde inatlaþma dýþýnda
ve 2. sýra faktörlerin tümünde puanlar anlamlý
oranda yüksek bulunmuþtur. Bu sonuçlar ayrýlýðýn
ergenin 0-6 yaþ aralýðýnda olmasýnýn dürtüsellikte
inatlaþma dýþýnda tüm alt alanlarda artýþla iliþkili
olabileceðini düþündürmüþtür.
Bu çalýþmada örneklem olarak belli bir coðrafik
bölge olan Osmaniye il merkezi, ilçeleri ve köy-

lerinde yaþayan 12-17 yaþ arasýndaki ergenlerin
alýnmasý, zaman açýsýndan 2015-2016 yýllarý arasýný
kapsamasý, çalýþmaya katýlan grupta dürtüsellik
üzerinde etkili olabilecek pek çok faktörün göz ardý
edilmesi çalýþmanýn sýnýrlýlýklarý olarak kabul
edilmiþtir.
SONUÇ
Sonuç olarak bu çalýþmanýn veri analiz sonuçlarýnda; boþanma olgusunun BDÖ ölçek genel puanlarýna göre ailesi boþanmýþ ve boþanmamýþ 12-17 yaþ
arasýnda ergenlerin dürtü kontrollerine etki
etmediði görülmüþtür. Ayrýca ergenin boþanmadan
sonra kimde kaldýðý da dürtü kontrolünde etki
eden bir faktör olarak deðerlendirilmemiþtir.
Ancak boþanma sürecinde çocuðun 6 yaþ ve daha
küçük olmasýnýn bu çocuklarýn ergenlik dönemlerinde dürtü denetim sorunlarý yaþamasýnda etken
bir rol oynayabileceði düþünülmüþtür. Bütün
sonuçlar dikkate alýndýðýnda boþanma olgusunun
ergenlerde dürtü kontrol bozukluðuna doðrudan
etki eden baðýmsýz bir faktör olmadýðý, dürtü kontrol bozukluðu çalýþmalarýnýn boþanma ve daha
farklý etkenlerle birlikte incelenerek deðerlendirilmesinin daha iyi sonuçlar vereceði deðerlendirilmiþtir.
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