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ÖZET 

        Köseoğlu,Ö. (2012). Çalışan Çocukların Psikolojik Sorunları ve Etkileyen Faktörler. İstanbul 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı ABD. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.  

      Bu araştırma çalışan çocukların psikolojik sorunları ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla  

tanımlayıcı – ilişki arayıcı tipte planlanmıştır. 

       Araştırmanın örneklemini İstanbul’un Avrupa bölgesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Çıraklık 

Eğitim Merkezlerinde okuyan 837 çocuktan oluşmaktadır. 

        Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen “ Çocukların Tanıtıcı Özellikler 

Değerlendirme Formu “ ,  1988’de Zimmet ve arkadaşları tarafından geliştirilen“ Çok Boyutlu Algılanan 

Sosyal Destek Ölçeği ”  ve  Derogatis (1992) tarafından geliştirilen “ Kısa Semptom Envanteri” ile 

toplanmıştır. Ölçeklerin geçerlilik ve güvenirliği yapılmıştır.  

            Verilerin değerlendirilmesinde Varyans Analizi ( ANOVA ), Pearson Korelasyon Testi, T testi, 

Lojistik Regresyon Analizi istatiksel yöntemleri kullanılmıştır.  Kısa Semptom Envanteri ve Çok Boyutlu 

Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin güvenirliliğini değerlendirmede Croncbach Alpha katsayısı 

kullanılmıştır.  

         Çocukların yaş ortalamasının 17 ± 0,8 olduğu, %80,6’sının (n:675 ) erkek, %45,3’ünün (n:379 ) 

birinci sınıfa devam ettiği bulunmuştur. Çocukların, annelerinin  %77,9’unun ve  babalarının ise  % 

76,72’sinin ilkokul mezunu olduğu bulunmuştur. Ailenin aylık gelir durumu değerlendirildiğinde, büyük 

çoğunluğunun (%68,1) düşük olduğu görülmüştür. Çocukların %33,5’inin  herhangi bir sağlık 

sorunundan dolayı bir sağlık kuruluşuna gittiği bulunmuştur. Çocukların %45,9’ u şu andaki sağlık 

durumlarını “ iyi “olarak belirtmişlerdir. Çocukların %61,1’nin  (n:511)  kuaför ve berberlik 

mesleklerinde çalışmakta olduğu, haftalık çalışma saati ortalamasının 78,1±10,7 saat olduğu bulunmuştur. 

Çalışan çocukların toplam KSE  puanı 57,6 ± 36,0 olarak bulunmuştur. Psikolojik semptomlar üzerinde 

etkili olan faktörlerini belirlemek amacıyla lojistik regresyon analizi yapılmıştır. Buna göre; sağlık 

durumunu “çok kötü” olarak algılamanın 2,07 kat  ( OR: 2,07, CI: 1,01 – 4,27 ), yıllık izin 

kullanmamanın ise 0,73 kat ( OR: 0,73, CI: 0,55 – 0,97 ) etkili olduğu bulunmuştur. Benzer çalışmalarla 

karşılaştırıldığında araştırma grubundaki çocukların KSE puan ortalamaları yüksek bulunmuştur. Çalışma 

sonuçlarının benzer çalışmalar ve çocukların sağlığını geliştirme programları için temel veri olduğu 

düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Çalışan Çocuk, Çocuk Psikolojisi, Psikolojik Sorunlar, Kısa Semptom Envanteri, 

Risk Önleme Programı 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje 

No: 15949.  
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ABSTRACT 

Köseoğlu,Ö. (2012). Pychological Problems and Related Factors Among Working Children. Istanbul 

University, The Institute of Health Sciences, Department of Public Health. Master’s thesis, İstanbul.  

         This study is a descriptive and correlation research. It is aimed  to determine  Pychological 

Problems problems of working children and affecting  factors. 

The research  sample’s were consist of 837 students who studying  in Vocational Training Centers in  the 

European side of  İstanbul. These centers are affiliated to the Ministry of National Education. 

           Data was gathered using "Descriptive Characteristics of Children's Assessment Form”, which was 

developed by researcher, “Brief Symptom Inventory (BSI)”  which was developed by Derogatis in 1992 

and “Multidimensional Scale of Perceived Social Support “ was developed by Zimmet and the others. The 

validity and reliability of the scales were made. 

       Analysis of Variance (ANOVA), Pearson correlation test, t test, logistic regression methods were 

used for statistical analysis. The Brief Symptom Inventory  and  Multidimensional Scale of Perceived 

Social Support’s  Croncbach Alpha coefficient was used to evaluate the reliability and validity  for 

evaluation of data. 

         The rate of children that attended the research was 80,6 %’  (n:675 ) man, 45,3%  (n:379 ) girl .   

77,9’5% of  children’s  mothers and  % 76,72 children’s  fahers were graduate from  elementary school.  

The most of families had low income (%68,1).  33,5%  of  children  were been in hospital due to  health 

problems  and  45,9%  of  children expressed  their health condition was “ good”.   %61,1 (n:511)  of 

them   were hairdressers and barbers to be working in their professions. The average weekly working 

hours was  78.1 ± 10.7 hours. Total BSI score was founded   57.6 ± 36.0. Working conditions were 

founded as a potential on psychological problems. Logistic regression analysis was performed to 

determine factors. According to it; perception of “very bad” health condition was  2.07-fold  (OR: 2.07, 

CI: 1.01 to 4.27),  while the annual leave of not using a 0.73-fold (OR: 0.73, CI: 0.55 to 0.97) were found 

to be effective on psychological problems. 

       Compares to similar studies of children of research sample’s BSI total score was high. The results of 

this study will be using as a basic data   for children's health development programs. 

Key words:  Child Working, Child Psychology,  Psychological Semptoms, Brief Symptom Inventory, 

Risk Prevention Program 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project No. 15949  
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1. GİRİŞ VE AMAÇ  

Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) verilerine göre tüm dünyada 250 milyon kadar 

çalışan çocuk olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye' de ise 2006 yılında Çocuk İşgücü 

Araştırması'na göre; 6-17 yaş grubundaki çocuk sayısı 16 milyon 264 bindir. Bu oranın 

%5.9'u (698 bin) ekonomik kazanç sağlamak amacıyla bir işte çalışmaktadır (ILO ve 

TUİK 2006). 

        Çalışan çocuklar yetişkinlere göre iş ve iş koşullarından kaynaklanan risklerden 

daha fazla etkilenmektedirler (Basu 1999). Bu riskler içinde psikososyal riskler önemli 

bir yer tutmaktadır. Bachman ve Schulenberg (1993), iş yoğunluğu, uzun çalışma 

saatleri, yemek, uyku, dinlenme ve boş zaman aktivitelerininin yetersiz olmasının 

psikososyal sorunlara yol açtığını vurgulamışlardır. Valois ve ark. (1999) ise çalışma 

saati arttıkça madde kullanım miktarı ve çeşitliliğinin arttığını ve haftada 26-30 saat 

çalışanlarda esrar ve kokain kullanımının daha fazla olduğuna vurgu yapmışlardır.  

Bununla birlikte, yapılan araştırmalara göre çocukların; işyerlerinde fiziksel, sözel, 

duygusal ve cinsel şiddete de maruz kaldığı bu durumun çocukların fiziksel, ruhsal ve 

duygusal gelişimlerini olumsuz yönde etkilediği belirtilmektedir (Miller 2010). İş ve iş 

çevresi koşullarının çocuklarda davranış bozuklukları, anksiyete, şiddete eğilim, 

depresyon ve umutsuzluk gibi ruhsal sorunlara neden olduğu belirtilmektedir (Bozkurt 

ve Çam 2010). Sütlüok ve ark. (2005) tarafından yapılan bir araştırmada, çalışan 

çocukların %35’in de depresyon bulunmuştur. Ayrıca ergenlik ve adölasan dönemini 

yaşayan çocuklar bu dönemlerin özelliği gereği oluşan pek çok psikolojik sorunla da 

karşı karşıya kalabilmektedirler. 

       Çalışan çocukların henüz yaşam süreçlerinin başlangıç döneminde maruz kaldıkları 

psikolojik sorunları, ileri yaş dönemlerinde daha da olumsuz etkilere yol açabilecektir. 

Bu nedenle erken dönemde bu sorunların belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması 

önemli bir yer tutmaktadır. 

        Özellikle yapılan iş ve iş çevresinden kaynaklanan etkenlerin kontrol altına 

alınmasında iş sağlığı hizmetleri etkin bir yer tutmaktadır. İş sağlığı hizmet ekibinin bir 

üyesi olan iş sağlığı hemşireleri çalışan çocukların hizmet aldığı işyeri sağlık 

birimlerinde bu çocukların psikolojik değişimlerini belirleyip çözümüne yönelik 
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uygulamaları planlayabilirler. Ancak öncelikle çocukluk dönemine özgü geçerli ve 

güvenilir araçlarla psikolojik sorunların ve etkileyen faktörlerin belirlenmesine 

gereksinim vardır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, çalışan çocukların psikolojik 

sorunlarını ve ilişkili faktörleri tanımlamaktır. Çalışma verilerinin çalışan çocukların 

ruh sağlığının korunmasına yönelik planlanacak programlara temel veri sağlayacağı 

düşünülmektedir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

        Çocuk işçiliği; çocukların çocukluk dönemlerinin gerektirdiği davranışları 

yaşamasını ve çocuk olarak görülmesini engelleyen, fiziksel ve psikolojik gelişimlerinin 

kısıtlayan işlerde çalıştırılmaları olarak tanımlanmıştır (ILO 2012a). Bir başka tanıma 

göre ise, çocuk işçi; sosyo-ekonomik konumları gereği esnaf ve sanatkarların yanında, 

sanayi iş  kolunda, tarım sektöründe, marjinal çalışma alanlarında maddi kazanç elde 

etmek  ya da meslek edinmek için üretime katılan 18 yaş ve daha  küçük  yaştaki 

kimselerdir(Yıldırım 2008). Bununla birlikte, çocuk işçiliği; çocukların yaşam olanak 

ve imkanlardan yoksun bırakan, onları fiziksel ve psikolojik sağlıklarına zarar veren, 

olumsuz yönde etkileyen çok uzun çalışma saatleri ve ağır işlerde çalıştırılarak ve aynı 

zamanda onların eğitimlerini tamamlamalarını beklenen işlerdir ( ILO 2012b )                                                                                   

       Çocukların çalışmasının negatif olduğu gibi pozitif etkileride vardır. Dolayısyla  

çocukların yaptığı  işler önemlidir. Ancak bu işler çocukların psokososyal ve gelişim 

dönemlerine uygun olması ve çocukların eğitimlerini etkilemeyecek şekilde okul 

tatillerinde  aile işlerine yardımcı olmak, ebeveynlerine ev işlerinde destek olmak veya 

cep harçlığını kazandıracak işler olmalıdır.  Bu gibi işler; çocukların   kişisel 

gelişimlerine ve aile refahına katkıda bulunarak onların bilgi, beceri, yetenek ve 

deneyim sahibi olmasını sağlar. Çalışma yaşamının bu pozitif etkileri çocukların 

yetişkin yaşama hazırlanmasını sağlayarak yaşadığı toplumun yaratıcı-üretken bir bireyi 

olmasını katkıda bulunur (ILO 2012c). Uluslarası Çalışma Örgüt’ü (UÇÖ), çocukların 

yapabilecekleri işleri ve ortadan kaldırılması, yasaklanması ve yok edilmesi gereken 

çocuk işçiliğini ayırmıştır. UÇÖ, çalışan çocuklara yönelik yaş sınırlarını ve koşullarını 

belirlemiştir. 12 – 14 yaş aralığında bulunan çocuklar haftada 14 saatten az olmak 

koşulluyla kendi yaşamlarına zarar vermeyecek aktivite veya işleri yapabilirler (ILO 

2010) 

        Çocuk işçiliği, sosyal ve ekonomik açıdan çok önemli evrensel bir insan hakları 

sorunudur (ILO 2012b). Çocuklar öncelikle yoksulluk olmak üzere birçok nedenden 
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dolayı çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Dolayısıyla, ülkenin sağlık, eğitim, ekonomik 

ve sosyal politikalarıyla yakından ilişkilidir. Özellikle, yoksulluğun arttığı toplumlarda; 

gelişim dönemleri itibariyle daha kırılgan ve itaatkar olan çocukların ucuz işgücü 

olmaları nedeniyle işverenler tarafından daha kazançlı işgücü olarak görülmelerini 

sağlamaktadır. Bir bütün olarak değerlendirildiğinde ise bir ülkenin gelişmişlik düzeyi 

ile çalışan çocukların istatiksel verileri ve çalışma koşulları paraleldir (Sylvain ve 

Vencatachelllum 2003) 

 

2.1. Dünya’da çocuk işçiliği 

       Dünya’da çocuk işçiliği önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. ILO’nın 

yayınladığı son rapora göre 2008 yılında 5-17 yaş arası 308 milyon çalışmaktadır. 2004 

yılına göre karşılaştırıldığında bu yaş grubundaki çalışan çocuk sayısında 17 milyon 

kadar azalma olduğu görülmektedir. Aynı dönemlerde 5-14 yaş arası çalışan çocuk 

sayısı 196 milyondan 176 milyona inmektedir. 15-17 arası yaş grubundaki çalışan 

çocuk sayısı ise bu 4 yıllık zaman içerisinde 2 milyon artarak 127 milyondan 129 

milyona çıkmıştır. Erkek çocuklar kız çocuklara göre %4.5 oranında daha fazla 

çalışmaktadır. Erkeklerin oranı ise yaklaşık olarak çalışan kızların 2 katıdır. Çalışan 

çocukların yarısı ise tehlikeli işlerde çalışmaktadırlar ( IPEC 2010) 

       Asya-Pasifik bölgesi 113.6 milyon 5-17 yaş arası çalışan çocuk sayısı ile ilk sırayı 

almaktadır. Sahra –altı Afrika bölgesinde 65.1 milyon, Latin Amerika ve Karayipler 

bölgesinde 14.1 milyon çalışan çocuk bulunmaktadır. Sahra – altı Afrika bölgesinde her 

4 çocuktan biri çalışmaktadır. Diğer bölgelerle karşılaştırıldığında bu anlamda ilk sırayı 

almaktadır ( IPEC 2010) 

       Çalışma alanlarına bakıldığında ise tarım, sanayi ve hizmet sektörleri ilk sırayı 

almaktadır. 5-17 yaş arası  çocukların %60’ı tarım sektöründe, %7’si sanayi, %26’sı ise 

hizmet sektöründe çalışmaktadır. Çalışma statülerine bakıldığında ise; %68’i ücretsiz 

aile işlerinde, %21’i ücretli, %5’i ise kendi işlerinde çalışmaktadır ( IPEC 2010) 
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283 milyon 12-17 yaş arasında ki çocuk çalıştığı için okula gidememektedir (IPEC 

2010).  

         Çocuk işçiliği nedenlerine bakıldığında ise; yoksulluk, gelir dağılımındaki 

eşitsizlik, göç, aile gelirindeki düşüş, geleneksel bakış açısı, çocukların ucuz işgücü 

olarak görülmesi, işsizlik, yasal yetersizlikler ve yasaların etkin uygulanmaması ve 

denetlenmemesidir (Soysa ve Neumayer 2005). Aynı zamanda hızla küreselleşen 21.yy 

dünyasında düzensiz kentleşmenin büyük bir etkisi olduğu bilinmektedir. Gelişmekte 

olan ülkelerde daha fazla olmak üzere her ülkede çocuklar işgücünün bir parçası olmaya 

devam etmektedirler. Çocuk işçiliği nedeniyle, çocuklar  ailelerinden ayrılmaya 

zorlanmakta ve çok ciddi hastalık ve tehlikelere maruz kalabilmektedirler. Bu çocuklar 

daha çok büyük şehirlerde çalışmaya zorlanmaktadırlar. Hangi koşullarda olursa olsun 

çocuk işçiliği; çocuğun yaşı, işin cinsi, zamanı, koşulları ve ülkelerin kendi 

uygulamalarına bağlı olarak değişebilmektedir. Çocuk işçiliği ile ilgili yapılan 

düzenlemeler ülkeden ülkeye değişebileceği gibi ülkelerdeki sektörden sektöre göre de 

değişmektedir (ILO 2012d ; Bilazer ve ark. 2008 ; Özeren  2004) 

 

2.2. Türkiye’de çocuk işçiliği 

Çocuk işçiliği dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok önemli bir sorun olmaya 

devam etmektedir. ILO, 1992-1993 yılları itibariyle çocuk işçiliği konusunun 

gözetilmesi gereken bir konu olarak belirlemiş ve “ Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi 

Uluslarası Programı ( IPEC )” nı başlatmıştır. IPEC programı 1992 yılında Brezilya, 

Hindistan, Endonezya, Kenya, Tayland ve Türkiye’de başlatılmıştır. Bu program şu 

anda toplam 74 ülkede sürdürülmektedir (ILO 2012d) 

2002 yılı tahminlerine göre, Türkiye’de 6-14 yaş arası çocukların %4.2’ si ve 

15-17  yaş arası çocukların %28’i çalışıyordu (Öğünç ve Yılmaz 2000). Türkiye 

İstatistik Kurumu ile Uluslarası Çalışma Örgütü arasında imzalanan projeler 

çerçevesinde toplam üç kez tüm Türkiye düzeyinde  “ Çocuk İşgücü Anketi” 
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yapılmıştır. 2006’da yapılan çalışmaya göre; Türkiye genelinde 6-17 yaş grubundaki 

çocuk sayısı 16 milyon 264 bindir. Bu yaş grubundaki çocukların % 60,9’u kentsel, % 

39,1’i kırsal yerlerde bulunmaktadır. Bu çocukların % 84,7’si bir okula devam ederken, 

% 15,3’ü okula devam etmemektedir. Okula devam etmeyen çocukların % 58,8’ini kız 

çocukları oluşturmaktadır. Çalışan çocuk nüfusuna bakıldığında ise 6-17 yaş grubunda 

ki çocukların %5.9’u ekonomik bir işte ve %43.1’i ev işlerinde çalışmaktadır. Bu 

çocukların %47.7’si kentsel, %52.4’ü kırsal yerlerde çalışmaktadır. Çalışan çocukların 

%66’sı erkektir ve %68.5’i eğitime devam etmemektedir (TÜİK 2006). Çocukların 

çalışma nedenleri arasında ilk sırayı yoksulluk almaktadır (Kolaç ve ark. 2006). 

2.3. Çocuk işçiliği ile ilgili uluslarası sözleşmeler 

 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi; Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 

tarafından 1989 yılında imzalan sözleşme 1990’da yürürlüğe girmiştir. Türkiye dahil 

olmak üzere yaklaşık 142 ülke sözleşmeyi imzalamış ya da onay ve katılma yoluyla 

taraf devlet durumuna gelmiştir. Türkiye, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni 2 Ekim 1995'te 

uygulamaya başlamıştır. Sözleşmeyle çocuk haklarının korunması amaçlanmış ve taraf 

devletlerin sözleşme maddelerine kesinlikle uymaları gerektiği hükme bağlanmıştır        

(UNICEF 2012a). 

 Uluslararası Çalışma Örgütü: Birleşmiş Milletler tarafından 1919 yılında kurulmuştur. 

İnsan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının  iyileştirilmesi için çalışmaktadır. 

Türkiye UÇO’ya 1932 yılında üye olmuştur. ILO’nun 1973 yılında imzaladığı 138 nolu 

“İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin Sözleşme”de belirtildiğine göre asgari yaş 

sınırı, sözleşmeyi imzalayan her ülkenin zorunlu öğrenim  yaşının bittiği yaşın altında 

ve herhalükarda 15 yaşın altında olmayacaktır. Türkiye, 1998 yılında   bu sözleşmeyi 

kabul etmiştir. UÇO, 1999 yılında, 182 nolu “Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin 

Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi ” ve 190 sayılı tavsiye kararını kabul etmiştir. 182 

sayılı sözleşme, taraf devletlerden çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerini acil olarak 

yasaklamak ve ortadan kaldırmak için derhal etkili önlemler almalarını istemektedir. Bu 

sözleşmenin 3. Maddesine göre ‘en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği’ ifadesi aşağıda 

belirtilen işleri kapsamaktadır (ILO 2009) 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1989
http://tr.wikipedia.org/wiki/1990
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6zle%C5%9Fme
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ocuk_haklar%C4%B1
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 Çocukların alım – satımı ve ticareti, borç karşılığı veya bağımlı olarak çalıştırılması ve 

askeri çatışmalarda çocukların zorla ya da zorunlu tutularak kullanılmasını da içerecek 

şekilde zorla ya da mecburi çalıştırılmaları göre kölelik ve kölelik benzeri 

uygulamaların tüm biçimlerini, 

 Çocuğun fahişelikte, pornografik yayınların üretiminde veya pornografik gösterilerde 

kullanılmasını, bunlar için tedarikini ya da sunumunu, 

 Çocuğun özellikle ilgili uluslarası anlaşmalarda belirtilen uyuşturucu maddelerin 

üretimi ve ticareti gibi yasal olmayan faaliyetlerde kullanılmasını, bunlar için tedarikini 

ya da sunumunu, 

 Doğası veya gerçekleştirildiği koşullar itibariyle çocukların sağlık,güvenlik veya ahlaki 

gelişimleri yönünden zararlı olan işleri kapsamaktadır (ILO 2009)                                                                                               

        Bu sözleşmeyi onaylayan Türkiye’nin yasalarıyla çocuk işçiliğinin tamamen 

ortadan kaldırılmasını nihai amaç olarak belirlemesi ancak çocuk işçiliğinin en kötü 

biçimlerini (niteliği veya çalışma koşulları gereği çocuğun sağlığı, güvenliği veya 

ahlakına zarar verebilecek işleri) öncelikli olarak ortadan kaldırmak için bunları açıkça 

saptaması ve yasaklaması, yasaları ihlal edenler için yaptırımlar ve mağdurlar için 

tazminat öngörmesi ve bunları ciddi şekilde uygulaması gerekmektedir (ÇSGB 2012a)      

 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi:  1924 yılında Birleşmiş Cemiyetler genel 

kurulunda onaylanan Cenevre Çocuk Hakları Sözleşmesi, 1959 yılında tekrar gözden 

geçirilerek Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi olarak imzalanmıştır. Bu 

bildiriye göre:   

5. maddesinde; bedeni, fikri veya sosyal illetten muzdarip çocuklara, durumunun 

gerektirdiği özel tedavi, eğitim ve ihtimamın gösterilmesi öngörülmüştür. 

7. maddesinde ise; her çocuğun eğitim görmesi, eğitimin ilköğretim seviyesinde ücretsiz 

ve zorunlu olması ve eğitimin eşit olanaklar esasına dayanması gerektiğini 

düzenlemiştir. 
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9. maddesinde; çocuğun ihmal, zulüm ve istismarın hertürlüsüne karşı korunması, hiçbir 

şekilde ticaretin konusu yapılmaması, asgari bir yaştan önce istihdam edilmemesi, 

sağlığına, eğitimine, bedeni,  fikri ve ahlaki gelişimine engel teşkil edecek herhangi bir 

meslek veya işte çalışmaya zorlanması ve istihdamına izin verilmemesi gerektiği 

öngörülmüştür (ÇSGB 2012b) 

 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi; Birleşmiş Milletler 

bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan belge 1948 yılında kabul ve ilan 

edilmiştir. 1949 yılında ise Türkiye tarafından imzalanmıştır. Bildirgenin 23,  24,  25 ve 

26. maddesinde çocuklara ilişkin birtakım düzenlemelerden içermektedir. Bunlar; 

23. maddesinde herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve uygun koşullarda 

çalışma ve işsizliğe karşı korunma haklarından bahsedilmektedir. 

24. maddesinde, herkesin eğlenme, dinlenme, çalışma süresinin makul biçimde 

sınırlandırılması ve belirli dönemlerde ücretli izne çıkma haklarından söz edilmektedir. 

25/2. maddesinde, anların ve çocukların özel bakım ve yardım görme haklarının olduğu, 

bütün çocukların,  ister evlilik içi ister evlilik dışı doğmuş olsunlar, aynı sosyal 

güvenceden yararlanmaları gerektiği vurgulanmıştır. 

26/1. maddesinde ise herkesin eğitim görme hakkına sahip olduğu; eğitimin en azından 

temel eğitim aşamasında parasız ve zorunlu olması gerektiği; teknik ve mesleki eğitimin 

herkese açık v eşit olması gerektiği belirtilmiştir. (İHD, 2012a). 

 Avrupa Çocuk Hakları Bildirisi: 1951 yılında toplanan Avrupa Eğitim Kongresi 

Avrupa Çocuk Hakları Bildirisi’ni imzalamıştır. Bu bildiriye göre; çocuğun her türlü 

istismara karşı korunması, tahsiline mani işlerde çalıştırılmaması ve verilen eğitimin 

aynı zamanda çocuğa kültür, meslek edinme, istikamet ve girişim kabiliyeti 

kazandırması öngörülmüştür (ÇSGB 2012b). 
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2.4. Türkiye’de çocuk işçiliği ile ilgili yasal düzenlemeler  

       Türkiye’de 2003 yılında çıkarılan 4857 İş Kanununa göre; 71. maddesinde:  On beş 

yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dört yaşını doldurmuş 

ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve 

eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde 

çalıştırılabilirler. Çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri 

işlerde güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, kişisel yatkınlık ve 

yetenekleri dikkate alınır. Çocuğun gördüğü iş onun okula gitmesine, mesleki 

eğitiminin devamına engel olamaz, onun derslerini düzenli bir şekilde izlemesine zarar 

veremez. Temel eğitimi tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri 

günde yedi ve haftada otuz beş saatten fazla olamaz. Ancak, on beş yaşını tamamlamış 

çocuklar için bu süre günde sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabilir. Okula devam 

eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak 

üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir (TBMM 2003). 

          

2.5. Çıraklık Eğitimi  

          Hiçbir mesleki bilgi ve beceri kazanmadan çalışma yaşamına girmek zorunda 

kalmış çocuk ve gençlerin korunma ve mesleki eğitimlerini gerçekleştirme de 1986 

yılında kabul edilen 3308 sayılı “Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu” 2001 yılında 

4702 sayılı kanun ile “Mesleki Eğitim Kanunu” olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklikle 

birlikte, “Çıraklık Eğitim Merkezi” ibaresi “Mesleki Eğitim Merkezi” (MEM) olarak 

değiştirilmiştir.  Bu yasa ile mesleki eğitim; Örgün mesleki eğitim, çıraklık eğitimi ve 

meslek kursları olmak üzere 3 tür modelle yapılmaktadır (MEB 2001). 

          Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yasası’nın temel amaçlarından biri zorunlu eğitimden 

sonra gerçek iş ortamında meslek öğrenmek isteyen çocuk ve gençlere okul ve işyerleri, 

işbirliği ile meslek kazandırmaktadır. Çıraklık eğitimi adı verilen bu eğitim, mesleklerin 

özelliklerine göre 3-4 yıl süreli olup, eğitimini tamamlayanlar kalfalık sınavına girerek 
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kalfalık belgesi almaktadırlar. Kalfalık belgesi alanlar 3 yıl daha eğitimlerine devam 

ederek ustalık sınavına girebilirler ya da eğitime devam etmeden beş yıl süreli iş 

deneyiminden sonra ustalık sınavına girmeye hak kazanmaktadırlar. Yasa, mesleki 

eğitimde yatay ve dikey geçişlere olanak vermektedir. Bu hüküm gereğince aday, çırak, 

kalfa ve ustaların eğitimleri sırasında bilgi ve beceriler meslek liselerine geçişte; 

çıraklık eğitimi dışında kazandıkları bilgi ve becerileri de kalfalık ve ustalığa geçişte 

kullanılabilmektedir. İlkokulu bitirmiş olup, çırak olma yaşına gelmemiş 12-13 

yaşlarındaki çocuk “aday çırak “ olarak 14-18 yaşlarındaki ise “çırak” olarak eğitime 

alınıp kalifiye eleman olarak yetiştirilmeye çalışılmıştır. Aday çırak ve çırak öğrenciler, 

iş saatleri içinde mesleğin özelliklerine göre haftada 8 saatten az olmamak üzere 10 

saate kadar teorik genel ve mesleki eğitim görmektedirler (MEB ve TBMM 2001) 

          Aday çırak ve çırak öğrenciler teorik eğitimlerini MEM’de  ya da işletmelerce 

temin edilen eğitim yerlerinde görmekte, pratik eğitimlerini ise işyerlerinde 

yapmaktadırlar. Çıraklık dönemini teorik eğitim programlarının yaklaşık % 30 “u genel 

bilgi dersleri % 70 ‘i ise meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Bu durumda, 

halihazırda çalışmakta olan çocuk ve gençlerin yasanın verdiği hak ve olanaklardan 

yararlanarak eğitim yoksunluğunu bir ölçüde giderebilmeleri için çıraklık eğitiminin 

gerek meslekler gerekse merkez bazında yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

          Yasa kapsamında çıraklık eğitimine ilişkin yapılan bazı araştırmalarda belirlenen, 

bu eğitimin çalışan çocuğa ve gence sağladığı yararlar şunlardır: çırak tüm öğrencilik 

haklarından ve sosyal güvenceden yararlanmaktadır. Genel kültür, mesleki bilgi ve 

beceri kazanmaktadır. Çocuk ya da genç işyeri dışında, okulda farklı kişilerle 

etkileşimde bulunarak iletişim becerilerini geliştirmektedir (Senemoğlu 2001). 

2.5.1.  Kuaförlük ve Berberlik Meslekleri 

Kuaför; saç ve sakal kesimi, renklendirme, şekillendirme ve bakımına ilişkin 

işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, estetik yorum katarak yapan gerekli 

bilgi ve beceriye sahip nitelikli kişi olarak tanımlanmaktadır (MGEP 2007).  
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Kuaförlerin görevleri;  

 İş organizasyonunu yapmak. 

 Kişisel hijyeni sağlamak 

 Müşteriyi karşılamak ve ön hazırlık yapmak. 

 Salonun temizliğini ve güvenliğini sağlamak 

 Saç yıkamak, saç kesimi yapmak,  fön çekmek, saça boya uygulamak, 

saç rengini açmak, saça röfle ve meç uygulamak, saça permanant ve defrize uygulamak, 

saç bakımı uygulamak, saça şekil vermek (topuz, örgü,rasta, gelin başı, nişan başı vb.), 

perma solüsyonu ile saça şekil vermek, saç kaynağı yapmak, peruk ve postiş, sakal, 

bıyık uygulamak. 

 Sakal ve bıyık şekillendirmek. 

 Saç ve yüz masajı uygulamak. 

 Ürün satmak. 

 Mesleki gelişime ilişkin faaliyetlerde bulunmak olarak belirlenmiştir (MGEP 2007). 

Kuaför, olmak isteyenlerin; görme ve duyu organının işlevini tam olarak yerine 

getirir durumda olması, el ve parmaklarını ustalıkla, göz ve ellerini eş güdümlü 

kullanabilme yeteneğine sahip, iş organizasyonunu yapan, hijyene önem veren, estetik 

görüşü gelişmiş, insan psikolojisinden anlayan, iletişimi kuvvetli, girişimci, kişisel 

bakıma özen gösteren, tam sağlıklı, koku ve kimyasal maddelere karşı alerjik ve 

bulaşıcı rahatsızlığı bulunmayan, alanını seven, mesleki eğitim almış kimseler olmaları 

gerektiği tanımlanmıştır (MGEP 2007). 

Kuaförler islerini yaparken, elektrikli saç kurutma makinesi, traş makinesi,saç 

masası, buharlı makine, ustura-jilet, çeşitli makaslar, önlükler, çesitli boy ve şekilde 

taraklar, fırçalar, toka, pens, bigudi, havlu, sabun, şampuan, saç boyası, sakal fırçası, 

aynalar gibi araçlar kullanılırlar (Meslek rehberi 2012 ) 
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Kuförlerin çalışma ortamları kapalı, gürültülü, kimyasal kokuların olduğu 

ortamda yürütürler. Kuaför, görevini yaparken diğer çalışanlarla etkileşimde bulunarak 

işlerini organize şekilde yürütmek durumundadır. İş hem aletle hem de insanla 

ilgilenmeyi gerektirmektedir. Sürekli ayakta bulunmayı gerektiren mesleğin çalışma 

saatleri fazladır (MGEP 2007). 

Kuaför ve berberlik ile ilgili çalışma alanları da çocuk isgücünün sıkça 

kullanıldığı  hizmet sektörüdür. Kuaför ve berber yanında çalışan çocuklar; çalışma 

koşullarından kaynaklanan çeşitli risklerle karşılaşmaktadır. Bunların en yaygın 

bilinenleri ise boya karıştırmak ve kimyasal maddelerle temas, manikür pedikür ağda 

uygulamaları ile mikrobiyolojik riskle, fön makinası ve elektrikli kaza riskleri, uzun 

süre ayakta durmakla ilgili ergonomik risklerdir. Bunların dışında ağır iş koşulları, kötü 

muamele, uzun iş saatleri ve düşük ücretler gibi özellikle uzun vade de psikososyal 

sorunlara kaynaklık eden çalışma riskleri de bulunmaktadır (Ocakçı ve ark. 2000). 

2.5.2.  Motorlu Araçlar Teknolojisi 

Motorlu Araçlar Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini 

kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Motorculuk tüm motorlu 

araçların çeşitlerini, yapılarının, çalışma tekniğinin ayar, bakım ve onarımının 

öğretildiği bir meslek dalıdır. Bu alanda yer alan meslek dalları şunlardır.  

 Otomotiv ve mekanik; Otomotiv üzerinde mekanik, elektrik ve elektronik aksamların 

bakım ve onarımlarını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim 

verilen daldır.  

 Otomotiv Gövde; Otomotiv gövde bölümlerinin onarımlarını yapma yeterliklerini 

kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. 

 Otomotiv Boya; Otomotiv gövde yüzeyleri  üzerinde boya ve boya sonrası işlemleri 

yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. 

 İş Makineleri; İş makineleri bakım ve onarımcısının sahip olması gereken yeterlikleri 

kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. 
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 Tarım Makineleri;  Tarım makineleri bakım ve onarımcısının sahip olması gereken 

yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır (MEB 2012b) 

2.5.3.  Elektrik ve Elektronik Teknolojisi 

Elektrik ve elektronik alanında yer alan meslekler şunlardır; 

 Bobinajcılık ; Çeşitli doğru akım ve alternatif akım (DA ve AA)  elektrik motorları, 

transformatörler vb. gibi özel elektrik makinelerinin arıza tespiti, sarım, bakım,  onarım,  

montaj ve testlerini kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisini 

kazandıran daldır.  

 Büro makineleri ve teknik servis elamanı; Büro makineleri teknik servis elemanı, 

fotokopi, priport, faks makineleri, nokta vuruşlu yazıcı, yazar kasa, lazer yazıcı, 

mürekkep püskürtmeli yazıcı, para sayma vb. cihazların her türlü elektrik, elektronik ve 

mekanik arızalarını tespit etme ve onarma ile ilgili işleri kendi başına, belirli bir süre 

içerisinde yapma  bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. 

 Elektrikli ev aletleri teknik servis; Ev ve iş yerlerinde soğutma ısıtma, pişirme, 

temizlik, kişisel bakım cihazlarının bakım/onarım ve montajı ile ilgili işleri kendi başına 

belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine kazandıran daldır. 

 Elektik tesisatları ve pano montörü;  Elektrik-Elektronik alanında; bina içi ve dışı 

elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumu ile ilgili işleri kendi başına 

belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisini kazandıran daldır. 

 Elektromekanik taşıyıcıların bakım onarım; Elektrik-elektronik alanında; her tür 

elektromekanik taşıyıcıların emniyetli ve sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlayacak, 

bakım ve onarım işlemlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve 

becerisine sahip nitelikleri kazandıran daldır. 

 Endüstriyel bakım onarım; Elektrik-Elektronik alanında, fabrika, atölye vb. 

işletmelerdeki sistemlerin bakım ve onarımı ile ilgili işleri, kendi başına belirli bir süre 

içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. 

 Görüntü ve ses sistemleri; Işık ve seslendirme sistemlerinin montaj  
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bakım ve onarımına ilişkin işlemleri, radyo, CRT televizyon, LCD televizyon, plazma 

televizyon, projeksiyon televizyon, video, müzik seti, ev sinema sistemleri, VCD-DVD 

oynatıcı, kamera arıza ve bakımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre 

içerisinde yapma bilgi ve becerisini kazandıran daldır. 

 Güvenlik sistemleri; Binalara ait yangın algılama ve ihbar sistemleri, kapalı devre 

kamera kontrol güvenlik sistemleri (CCTV), hırsız alarm ve ihbar sistemleri, geçiş 

otomasyon sistemlerinin tesisi, kurulum bakım ve onarımına ilişkin işlemleri kendi 

başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisini kazandıran daldır. 

 Haberleşme sistemleri; Haberleşme teknik elemanı,  kendi başına ve belirli bir süre 

içerisinde mobil iletişim cihazlarının kontrol bakım ve onarımını, uydu ve TV anten 

sistemlerinin tesisini, binalarda ve yerel dağıtım şebekesinde haberleşme tesisatını 

projeye uygun olarak döşeme, tesisatın ve cihazların montaj, bakım ve onarımını yapma 

bilgi ve becerisini kazandıran daldır. 

 Otomasyon sistemleri; Elektrik-Elektronik alanında, otomatik kumanda, hidrolik - 

pnomatik, PLC, servo motor, robot kolları, mikro denetleyici ve SCADA sistemleriyle 

ilgili işleri kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisini kazandıran 

daldır. 

 Yüksek gerilim sistemleri; Elektrik-Elektronik alanında yüksek gerilim tesislerinin, 

iletim, dağıtım ve koruma sistemlerinin kurulumu bakım onarımı ile ilgili işleri kendi 

başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir (MEB 

2012b) 

2.6.  Çocukluk dönemi ve Ruh Sağlığı 

       Ortaçağ döneminde, insan yaşamının ilk 18 yılı ile ilgili büyüme ve gelişme 

özellikleri hakkında çok az şey biliniyordu. Çocuklar beş yaşına kadar bebek  olarak 

değerlendiriliyor ve yetişkin davranışlarının çocuğun gelişimi üzerindeki olumlu ve 

olumsuz etkileri bilinmiyordu.  1600 yıllarında çocukluk dönemi  yaşamın farklı ve özel 

bir bölümü olarak gelişmeye başlandı (Gander ve  Gardiner 2010). 
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       1600 ile 1800 yılları arasında çocukların eğitimine ilişkin tutumlarda gelişmeler 

yaşandı. Üniversiteler kuruldu, eğitimciler ve ahlakçılar; “insanların masum doğduğu ve 

yaşlı kişilerin gençlerin masumluğunu koruma görevini üstlenmeleri ve uygun yollar 

göstererek onlara rehberlik etmeleri gerektiğini savunmaya başladılar.Tüm felsefe bu 

düşünceler çerçevesinde gelişmeye başladı (Plump 1976; Sears 1975). 

      1800’lerin sonlarında bilimsel tıbbın gelişmesiyle çocuğun fiziksel sağlığına ilişkin  

bilgilerde artış oldu ( Sears 1975). Bu dönemde,  çocukluk dönemi yaşam 

deneyimlerinin yetişkin kişilik ve davranışlarını önemli derecede etkileyeceği 

düşünüldü. Ayrıca, psikanalitik psikolojinin kurucusu olan Sigmund Freud, fiziksel 

olmaktan çok zihinsel olarak hasta görünen bireylerin sağaltımına ilgi gösterdi ve 

bireyin çocukluk yaşantılarının yetişkin kişiliğini ve davranışını güçlü biçimde 

etkilediği görüşünü geliştirdi (Gander ve Gardiner 2010). 

        Ondokuzuncu yüzyılda eğitimciler çocuğun ahlaki gelişiminin ve davranışının 

güçlü bir biçimde yönlendirilmesini ve eğitilmesini savundular. Çocuk gelişimi çok 

disiplinli bir alan olduğu düşünülmeye başlandı. Bu yüzyılda çocuk ve çocuk gelişimi 

ile ilgili yapılan araştırmalar 1930’larda II.Dünya savaşı nedeniyle yavaşlamıştır ve 

sonrasında tekrar artış göstermiştir (Gander ve Gardiner 2010). 

        1990 yılında yürürlüğe giren Çocuk Hakları Sözleşmesi’e göre ise; 18 yaşına kadar 

herkes çocuk sayılır (UNİCEF 2012). 

         Yirminci yüzyılda ise çocukluk dönemi ve çocukluk tanımı; tarihssel süreçte 

yapılan tüm tanımlamaları kapsayacak şekilde oldukça tüm tanımlamaları oldukça geniş 

bel süreçte yapılan tüm tanımlamaları kapsayacak şekilde oldukça tüm tanımlamaları 

oldukça geniş bir perspektifde tanımlanmıştır. 

2.6.1. Çocuk Ruh Sağlığı Gelişim Süreçleri 

          Genel olarak tıp bilimi çocukluk dönemini  büyüme ve gelişme süreci içinde 

ortaya çıkan anatomik , fizyolojik ve psikolojik aşamalara göre çeşitli evrelere 

ayırmıştır (Polat 2001). 
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Bunlar; 

I.Doğum öncesi dönem ( Prenatal-Antenatal ve İntrauterin dönem ) 

II. Yenidoğan ( neonatal dönem) ( 0-4 hafta ) ; Tüm istekleri ve bakımı anne tarafından 

karşılanır. Dış dünyaya uyum gösterme çabası içindedir. 

III. Süt çocukluğu dönemi ( 1-12 ay ); Özellikle santaral sinir sistemi hızlı bir gelişme 

içindedir. Çocuk istemli hareketler yapmaya, isteklerini belli etmeye başlar. 

IV. Oyun çocukluğu dönemi ( 1-3 yaş ) Büyüme ve gelişme hızı nispeten bir azalma 

gösterir. 

V. Okul öncesi dönem ( 3-6 yaş ) 

VI. Okul çocukluğu dönemi ( Erkeklerde 6-12, kızlarda 6-10 yaş ) 

VII.Ergenlik dönemi ( Erkeklerde 12-20 yaş, kızlarda 10-18 yaş ) ( Polat  2011).                                                                        

           İnsanın ruhsal gelişim süreçleri üzerine çalışan  Erickson’a göre sonraki bütün 

kişilik gelişimi ve uyumu ilk  önceki gelişimden ve uyumdan evrimleşir ve ilk yaşantılar 

bir kişinin gelecekteki kimliğini kolaylaştırır. Erickson, doğumdan ölüme kadar, 

herbirine özel bir psikolojik bunalımın eşlik ettiği 8 evrelik bir sınıflama tanımlamıştır. 

Burada kullanılan “bunalım” terimi olumsuz anlam içermez, artan bir yararlanabilirlik 

ve aynı zamanda gizilgücün artması dönemi anlamına gelmektedir (Masten 1998 ). 

Bunlar,  

1. Güvene karşı güvensizlik ( Bebeklik ) 

2. Özerkliğe karşı utanç ve kuşku (Küçük  çocukluk )   

3. Girişkenliğe karşı suçluluk (İlk çocukluk ) 

4. Çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu (Orta çocukluk ) 

5. Kimliğe karşı rol karışıklığı ( Ergenlik ); Ergenlik kelimesi latin  

kökenlidir.”Yetişkinliğe doğru büyüyen “ anlamında olan adolescere yükleminden 

türemiştir (Lerner ve Steinberg 2004).Latincede büyümek, olgunlaşmak anlamına 
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gelmektedir ve bir durumu değil bir süreci belirtmektedir (Yavuzer 1993).Ergenlik 

biyolojik, psikolojik, ekonomik ve toplumsal açıdan bir geçiş dönemidir. Çocukluğun 

olgunlaşmamışlığından yetişkinliğin olgunluğuna geçişin olduğu ve gelecek için 

hazırlanmaların gerçekleştiği büyüme ve gelişme dönemidir.( Larson ve Wilson 2004). 

Ergenliğin çelişkilerin, fırtınalı zamanlarının  ve bocalamaların çok fazla olduğu bir 

süreç olduğu hep ileri sürülmüştür. Antik çağ düşünürlerine bakıldığında bu dönem 

gençler ile ilgili tanımlamalarında yaklaşımların benzer olduğu görülmektedir. Sokrates, 

gençlerin lüksü sevdiklerini, kötü davranışlara sahip olduklarını, otoriteyi 

küçümsediklerini ifade ederken, Platon, gençliği ruhsal sarhoşluk olarak tanımlamış, 

Aristo ise gençlerin değişkenliğinden söz edip ve gençleri mantıksız, dürtüsel, 

tutkularına yenilen, eleştiri kabul etmeyen yaratıklar olarak tanımlamıştır (Dacey ve 

Travers 1996). 

           C. Darwin’in evrim konusundaki fikirlerinden etkilenerek ergen gelişimi üzerine 

bir psikolojik bir kuram geliştiren G. Stanley Hall ergen psikolojisindeki önemli 

çalışmaları ve düşünceleri ile bilinmektedir (Dacey ve Kenny 1994). Hall, ergenliğin 

insanın yasam döngüsünde önemli bir dönem olduğu sonucuna varmıştır. Ona göre, 

insan bencil güdüleri, ihtiyaçları ve hayatta kalma kaygılarıyla hayvanlar aleminin bir 

üyesi olarak doğar. Ergenlik sırasında ise sosyal sorumlulukları ve hakları ve 

başkalarıyla ilgili endişeleriyle, medeni bir ırkın üyesi olarak “yeniden doğar”. Uygar 

insanın başkalarını düşünme, adalet, sosyal refah gibi idealleri, kendini düşünmesinin 

önüne geçerken, yaşanan iç çatışma yani kişisel çıkar ve sosyal iyilik arasındaki bu içsel 

mücadele ise fırtına ve strese yol açar (Adams ve Berzonsky 2000 ; Gallatin 1995).  

Hall, ergenlikteki şiddetli ruh hali değişimleri olduğunu vurgulamıştır. Ergenin, enerji 

ve coşkuya karsı, kayıtsızlık ve sıkılma; neşe ve kahkahaya karşı, hüzün ve melankoli, 

kibirlilik ve övünmeye karsı, aşağılanma ve utangaçlık; duyarlılığa karsı vurdum 

duymazlık, şefkatliliğe karşı acımasızlık gibi çelişkili eğilimler sergilediğini belirtmiş 

ve bunun önemi üzerinde durmuştur. Bahsedilen ergenliğin karakteristik özellikleri 

duygusal karışıklıklar, yoğun stres ve sıkıntı olarak görülmüştür (Dacey ve  Kenny 1994 

; Adams 2000). 
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         Fransız psikiyatrist ve psikanalist Françoise Dolto ise ergenlerin de tıpkı yasamın 

başlangıcındaki bebekler gibi kırılgan ve dayanaksız olduklarını belirtir ve onları kabuk 

değiştiren istakozlara benzetir. İstakozlar kabuk değiştirme döneminde zayıf ve 

savunmasızdırlar. Eğer yaralanırlarsa bu yaranın izini tüm yaşamları boyunca taşırlar. 

Dolayısıyla ergenlik, bireyin zayıf ve savunmasız olduğu tehlikeli bir dönemdir 

(Parman 1998). 

           Bir antropolog olan Margaret Mead’de (1901-1978) ergenlik gelişim kuramı 

oluşturma çalışmaları yapmıştır. Mead’in, yaptığı araştırmalar sonunda, ergenlikte 

yaşanan “fırtına ve stres”in evrensel bir sorun olmadığından söz etmiştir. Mead yaptığı 

araştırmada Somoa’lı kızların ergenlik dönemini sorunsuz ve yumuşak bir geçirdiklerini 

gözlemlemiş, bu sonucu, Somoa’da cinsellikle ilgili tabuların olmamasına ve ergenlerin 

evlilik öncesi seksten uzak durmalarının beklenmemesine bağlamıştır. Ancak, diğer 

yandan, ergenlik dönemini stresli geçiren Amerikan gençlerinin durumunu, toplumun 

gençlerden cinsellikten uzak durmalarını beklenmesi ile açıklamıştır. Çünkü Mead’a 

göre gençlerin uyanan cinsel istekleri toplum kurallarıyla çatısınca stres yaşanmaktaydı. 

(Gallatin 1975 ). Özetle Mead’e göre, ergenlerin davranış biçimleri ve sorunları, içinde 

yasadıkları ve geliştikleri kültürel şartlara bağlı olarak göreceli kavramlardır. 

Dolayısıyla, ergenlik üzerine tek bir kültürel kuram bulunmamaktadır; her kültür için 

farklı bir mikro-kuram vardır (Adams  2000). M. Mead gibi Ruth Benedict (1887-1948) 

de bireyin davranışlarının yetiştikleri çevreye büyük ölçüde bağlı olduğunu 

savunmuştur. (Dacey ve  Kenny 1994; Adams 2000). 

Erickson’a göre ergenlik; normatif bir kriz dönemidir. Normatif bir krizi 

algılamaya ve ne olabileceklerini tanımaya başlarlar. Bu kriz dönemini geçerek 

kişiliğinde belli bir bütünlüğe ulaşan ergen kimlik kazanmıştır. Kendisi, iliskileri, yasam 

biçim, gibi konularda çözümsüz ve ilgisiz olus ise Erikson’a görekimlik karmasasının 

belirtisidir (Özbay 2000). Yaşanılan her krizin bir sonraki aşamaya geçmeden çözülmesi 

gerekmektedir. Profesyonel bir yardım veya destek alınmadığı takdirde zamanında 

çözülemeyen bu kriz sonraki bütün aşamalarda sağlıklı gelişime engel olacaktır (Dacey 

ve  Kenny 1994). 
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Sosyal bilimciler ise ergenliği 3 bölüme ayırmışlardır. Bunlar;  

 Erken ergenlik; Bu dönem genellikle 10 ile 13 yaşları arasını 

kapsamaktadır. 

 Orta ergenlik; Bu dönem 14 ile 17 yaş arasını kapsamaktadır. 

 Ileri ergenlik; 18 ile 22 yaş arasını kapsayan bu dönem bazen gençlik  

yada beliren yetişkinlik olarak ifade edilir.(Steinberg 1985). Bazı kaynaklarda ise 

ergenlik dönemleri bu şekilde belirtilmiştir. Bunlar;Erken adolesan; 10 -13 yaş, Orta 

adolesan ; 13-17 yaş, Geç adolesan ; 17-20 yaş. Özellikle yaşların üst sınırları kültürel, 

ekonomik ve eğitim koşullarına göre değişkenlik gösterir ( Ercan 2005). 

         Dünya Sağlık Örgüt’üne göre ise ergenlik; 10 – 19 yaş arası guptan oluşmaktadır. 

(WHO 2012a) 

 Ergenliğin Temel Değişimleri 

 

 Biyolojik geçişler;  Ergenliğin biyolojik değişimlerin temel öğeleri  

birlikte erinlik olarak ifade edilen genç insanların fiziksel görünüşünde ( kızlarda meme 

gelişimi, erkeklerde yüzdeki kılların gelişimi ve her cinsiyette boydaki önemli artışı ) 

içeren ve üreme yeteneklerinin kazanılmasını gerektirir. Erinlik genç insanın ve 

çevresinin uyumunu gerektirir (Steinberg 1985). 

 Bilişsel geçişler;  Bilişsel kelimesi insanların şeyler hakkında nasıl düşündüğünün 

temelini oluşturan süreçleri tanımlamakta kullanılır. Daha gelişmiş düşünme yetenekleri 

ergenlikte görülen en çarpıcı değişimlerden biridir. Önceki dönemlere göre varsayımsal 

durumlar, arkadaşlık, demokrasi yada ahlak gibi soyut kavramlar üzerinde daha iyi 

düşünmektedirler (Steinberg 1985). 

 Toplumsal değişimler; Toplumun bireyi ele alış şekli değiştikçe, evdeki, okuldaki ve 

akran grubundaki ilişkilerde değişir. Toplumsal statüdeki değişimler  benlik imgesini ve 
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başklarıyla ilişkileri büyük ölçüde değişitirerek genç insanların yeni rollere girmesine 

ve evlilik, iş gibi yeni uğraşlarla meşgul olmasını sağlar. Modern toplumlarda, genç 

insanların zaman harcadığı 4 ana bağlam vardır. Bunlar, aileler, okullar, akran grupları, 

iş ve serbest zaman ortamlarıdır. Ancak bunları bulundukları ortamdan, mahalle yapısı, 

sosyoekonomik ve kültürel, tarih ve coğrafik  yapısından ayrı düşünmek mümkün 

değildir (Steinberg 1985). 

2.6.2. Çocuk Psikolojisi 

        Dünya Sağlık Örgüt’ü sağlığı tanımlarken ruh sağlığınında önemli ana kriterlerden 

biri olduğunu belirtmiştir. WHO’ya göre sağlık; bireyin  yalnızca hasta veya sakat 

olmamak değil bedenen, ruhen ve sosyal yönlerden tam bir iyilik halidir. Dolayısıyla, 

toplumun temel yapısını oluşturan çocukların psikolojisi sağlığın ana öğelerinden bir 

tanesidir ve sağlıklı toplumun geleceği açısından çok önemlidir. Toplumun büyük bir 

kısmını oluşturan çocukların nüfusu ise gittikçe artmaktadır.  Son yapılan araştırmalara 

göre; dünyanın nüfusu yaklaşık olarak 7 milyardır ve bunun  250 milyar 850 milyonunu 

çocuklar oluşturmaktadır (ÇV 2012). Dünya nüfusunun %20’sini ise ergenler 

oluşturmaktadır  ve  bu genç nüfusun  en az %20’si ise psikolojik hastalıklar içerisinden 

daha çok depresyon, anksiyete ve intihar davranışları gibi psikolojik sağlık sorunları 

yaşamaktadır (WHO 2003).               

            Tarihsel gelişim evrelerinde çocuk psikolojisine olan ilginin nedenleri farklılık 

göstermektedir. Önceleri iyi bir yurttaş yetiştirmek amacıyla çocuğun eğitimi 

düşünülmüş, sonraları giderek ilginin çocuğun fizyolojik bakım ve gereksinimlerine 

yönelmiştir. Yakın zamana kadar çocuğun doğal ilgi ve arzuları disiplinli bir yetişkin 

olabilmesi düşüncesiyle engellenmiştir.  

             Antik çağ düşünürü Platon, çocukların farklı yeteneklere sahip olduklarını, bu 

nedenle, farklılıklarını dikkate alınarak eğitilmeleri gerektiğini savunmuştur. 980-1037 

yılları arsında yaşayan İbni Sina’ya göre, organik faaliyetleri denge içinde sürdürülen 

bir çocuğun ileride güzel huylu, yani ruh sağlığı yerinde bir birey olması güzel bir 

gelişme olarak görülmelidir. Ruh ve beden sağlığının  güçlü olması için çocuğun istek 
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ve ihtiyaçlarına zamanında karşılanması gerektiğini ifade etmiştir. İbni Sina, aynı 

zamanda , çocuğun üzülmesine, öfkelenmesine neden olacak davranışlardan kaçınılması 

salık vermiştir.  

             18 ve 19’uncu yüzyıllardaki çocuk psikolojisine ilişkin çalışmalar içerisinde, 

Pestalozzi kendi çocuğunun üzerindeki gözlemlere dayanarak çalışmalar yapmıştır. 

20.yüzyılın başlamasıyla çocuk psikolojisi alanına yönelik ilgi ve çalışmalar artmışıtır. 

Bu dönemde, çocuğun zihinsel,sosyal ve ahlaki gelişimi üzerinde yapıtığı çalışmalar ile 

Jean Piaget en önemli çocuk psikologlarından biridir (Yavuzer 1988). İnsan yaşamının 

kalitesi ve verimliliği açısından ruh sağlığı temel bir öneme sahiptir. Mutlu ve kendine 

güvenen çocukların bir ileriki yaşam evresine geçişleride daha sağlıklı, özgüven 

duygusu yüksek ve mutlu olmaktadır.  

            Çocukluk döneminin son aşaması olan ergenlikten yetişkinliğe geçişin sağlıklı 

olması bir toplumun veya ulusun geleceği açısından da çok önemlidir. Ergenlik stresli 

ve fırtınalı bir dönemdir. Ergen kendi iç dünyasında, dışarıya yansımayan, ebeveyn ya 

da öğretmenlerin fark etmediği, öznel bazı duygusal rahatsızlıklar ve sosyal kuşkular 

yasamakta, bununla birlikte sosyal ya da akademik alanlarda işlev bozukluğu 

yaşamamaktadır (Çuhadaroglu ve ark. 2004). Çocuğun, duygusal ve psikolojik açıdanda 

tam bir esenlik içinde olan toplumlar içerisinde olmasının öz-saygı, davranışlar, okula 

katılım, eğitim başarısını, sosyal bağlılık, hayatındaki değişimler ve gelecekteki 

sağlığının üzerinde etkisi olmaktadır. Tam bir esenlik içerisinde bulunan çocukların 

yaşamlarında karşılaştıkları kriz ve sorunların çözümünde daha başarılı oldukları 

bilinmektedir. Bu çocuklar, sağlık açısından riskli olan davranışlardan korunmada daha 

başarılı oldukları ve genellikle daha verimli- üretken bir yaşam sürdürmektedirler ( 

WHO 2012c). Yapılan çalışmalara göre; yetişkinlik dönemindeki bir çok psikolojik 

hastalığının çocuk ve adöllesan dönemlerinden geriye kaldığı ve saptanabilir olduğunu 

göstermiştir. Lakin, çocuk gelişimi ve psikoloji ile ilgili olan bilgi eksikliği, 

programların geliştirilmesi ve uygulanmasında ekonomik ve profesyonel kaynakların 

yetersiz olması çocukluk dönemlerindeki psikolojik hastalıkların tanılanmasını 

zorlaştırmaktadır (WHO 2012d).            
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2.7. Çocukluk dönemi Psikolojik Hastalıklar 

2.7.1.  Depresyon  

          Psikiyatrik bozukluklar içinde en sık görüleni depresyondur. Çökkünlük anlamına 

gelmektedir. Amerikan Psikiyatri Birliği’nin sınıflandırma sistemi olan DSM IV 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition)’e göre 

depresyon şu alt gruplar içersinde değerlendirilmiştir. 

 Majör depresif bozukluk. 

 Distimik bozukluk. 

 Bipolar bozukluktaki depresyon. 

 Genel bir tıbbi duruma bağlı depresyon. 

 Depresyonlu uyum bozukluğu. 

 Başka türlü adlandırılamayan depresif bozukluk 

 Premenstrüel disforik bozukluk. 

 Minör depresif bozukluk. 

 Yineleyen kısa depresif bozukluk. 

             Depresyon deyince ilk akla gelen majör depresyondur. Diğer alt gruplar daha az 

ilgi odağı olmaktadır. Depresyon özellikle sanayileşmiş batı  ülkeleri başta olmak üzere 

bütün dünyada hızla artmakta ve büyük bir sağlık sorunu haline gelmektedir. Depresyon 

sıklığındaki artışın yanı  sıra başlama yaşı da düşmüştür. Buna bağlı olarak depresyonun 

komplikasyonlarından biri olan alkol ve madde kullanımı da özellikle gençler arasında 

hızla yaygınlaşmaktadır. Tedavi edilmemiş depresyonun bir diğer önemli 

komplikasyonu da intiharlardır. Genç ölümlerinde intihar,  Amerika Birleşik 

Devletleri’nde ölüm sebepleri arasında üçüncü sıradadır (Savrun, 1999 ). 

         Teorik olarak çocuklardaki  depresyondan  ilk kez Melanie Klein 1934 yılında  

söz etmiştir. Buradaki depresif durum, şizoparanoid evreyi izleyen ve 1-2 yaşları 

arasında yer alan normal bir gelişim evresidir. Daha sonraki yıllarda Spitz, anneden ani 
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olarak ayrılan 6-8 aylık bebeklerde ağlama ve inlemelerin ardından içe kapanma ve 

çevreye kayıtsızlık şeklinde ortaya çıkan tabloyu “anaklitik depresyon” olarak 

tanımlanmıştır (Kayaalp 1999).  Ergenlik dönemi depresyonu yetişkin depresyonunun 

başlangıcı olma potansiyeli taşıması nedeniyle (Kovacs ve ark.; Garrison ve ark. 1997) 

ve ergenin intihar etme girişimiyle yakından ilgili olması nedeniyle özel bir ilgi odağı 

olmuştur (Flisher  1999). 

2.7.2.   Anksiyete 

         Herkes hayatının bir döneminde anksiyete geçirebilir. Ara sıra anksiyete (endişe) 

hissetmek son derece normal bir durumdur. Ancak yaygın anksiyete bozukluğu 

olanlarda, anksiyete duyguları süreklidir ve günlük hayatlarını de etkileme 

eğilimindedir. ‘Yaygın anksiyete bozukluğu’, kişinin belli bir olaydan ziyade çok çeşitli 

durum ve konularla ilgili olarak kendisini anksiyöz (endişeli) hissettiği uzun vadeli bir 

rahatsızlıktır. Yaygın anksiyete bozukluğu olan kişiler çoğunlukla endişe hissederler ve 

en son ne zaman rahat ve huzurlu hissettiklerini hatırlamakta zorlanırlar. Yaygın 

anksiyete bozukluğu hem psikolojik, hem de fiziksel belirtilere neden olabilir. Yaygın 

anksiyete bozukluğu yaklaşık her 50 kişiden 1’ini hayatının herhangi bir döneminde 

etkiler (NHS  2012). 

          DSM IV’ e göre yaygın anksiyete bozukluğu; En az 6 ay süreyle hemen her gün 

ortaya çıkan, birçok olay ya da etkinlik hakkında (işte ya da okulda başları gibi) aşırı 

anksiyete ve üzüntü (endişeli beklentiler) duyma şeklindedir. Kişi, üzüntüsünü kontrol 

etmeyi zor bulur. Anksiyete ve üzüntü, aşağıdaki altı semptomdan  çocuklarda sadece 

bir maddenin bulunması yeterlidir. Belirtileri; 

 Huzursuzluk, aşırı heyecan duyma ya da endişe 

 Kolay yorulma  

 Düşüncelerini yoğunlaştırmada zorluk çekme ya da zihnin durmuş gibi 

olması 

 İrritabilite 
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 Kas gerginliği 

 Uyku bozukluğu (uykuya dalmakta ya da sürdürmekte güçlük çekme ya 

da huzursuz ve dinlendirmeyen uyku) 

      Anksiyete, üzüntü ya da fizik yakınmalar klinik açıdan belirgin bir strese ya da 

toplumsal, mesleki alanlarda ya da işlevselliğin önemli diğer alanlarında bozulmaya 

neden olur .Bu bozukluk bir maddenin (örneğin; kötüye kullanılabilen bir ilaç, tedavi 

için kullanılan bir ilaç) ya da genel tıbbi bir durumun (örneğin;  hipertiroidizm) 

doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir ve sadece bir Duygudurum Bozukluğu, 

Psikotik bir bozukluk ya da Yaygın Gelişimsel Bozukluk sırasında ortaya 

çıkmamaktadır ( Saatçioğlu 2001).                                                             

2.8. Çocuk Psikolojisini etkileyen faktörler 

     Çocukların psikolojisini etkileyen bir çok faktör bulunmaktadır.Özellikle, küçük 

yaşta çalışmak zorunda kalan çocuklar açısından bakıldığında risk faktörlerin sayısı ve 

şiddeti daha da atmaktadır. Bu çocuklar genellikle  bedensel ve psikososyal 

gelişimlerine uygun olmayan  koşullarda çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Çocukların 

psikolojisini etkileyen faktörler; bireysel, aile, okul, çevre, arkadaşlar, toplumsal yapı ve 

ekonomi   ile ilişkili olarak gruplandırılabilir. Risk faktörlerinin etkisi olmakla birlikte 

tek başına bir hastalığın oluşmasını sağlayamaz. Özellikle gelişmekte olan ülkelerinin 

sosyoekonomik düzeylerinin düşük olması toplumun yoksulluk düzeylerini 

derinleştirmektedir. Bu ülkelerde çalışan çocuk sayısının çok daha fazla olduğu 

bilinmektedir. Dünya çocuk nüfusunun %20’sini oluşturan ergenlerin gelişim süreçleri 

ve özellikleri gereği çok hassas bir geçiş aşamasında bulunmaktadır. Yetişkinliğe geçiş 

dönemi olan ve gelecekleri açısından önemli bir karar aşaması olan bu dönemin sağlıklı 

bir şekilde tamamlamaları çok önemlidir (Turiel 1998; Yavuz 1994).       

Ailenin çocukların ruhsal gelişimi üzerinde çok önemli etkileri olduğu 

bilinmektedir. Birey olarak görülen, saygı duyulan ve aynı zamanda sevgi ortamında 

büyüyen çacukların gelişimleri daha sağlıklı ve sorunları ile başetmede daha başarıl 

oldukları bilinmektedir. Ancak, ergenlik gelişim dönemi özellikleri gereği daha stresli 
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ve fırtınalı olması dolayısıyla ebeveynleriyle en çok sorun yaşamaya yatkın olsada bir 

önceki çocukluk döneminde çözülmeyen çatışmaların büyük etkisi vardır. Ergenlerle 

anabaları arasındaki sorunlara yönelik yapılan sistematik çalışmalara göre; %25 

oranında anababalarıyla sorun yaşayan ergenlerin %80’ni daha önceki çocukluk 

döneminde de sorunlu ilişkiler yaşadığı belirtilmektedir ( Rutter  ve ark. 1976 ).       

Bununla birlikte çocukların psikolojik yapısı üzerinde akran grubu ve 

ilişkilerinin çok önemli bir etkisi olduğu bilinmektedir.  Özellikle, ergenlikte yetersiz 

akran ilişkileri olan kişilerin, sosyal olarak kabul edilen arkadaşlarına göre, okulda daha 

başarısız olma, yerım bırakma, davranış bozukluğunda artma ve yetişkinlikte duygusal 

ve ruhsal sağlık sorunlarının yaşama olasılıkları daha fazladır.  (Savin ve ark. 1990 ).  

Akranlar, normal psikososyal gelişimi üzerinde önemli etkisi vardır. Önek olarak; 

akranlar kimliğin gerçekleştirilmesinde model türleri olarak işlev görürler. Arkadaş  

grubu aile, iş ve diğer çevrelere göre etkileşim ve serbest zaman için daha sık olanak 

tanır ve dolayısyla bu durum yakınlığın gelişimine katkıda bulunurak ergenin psikolojik 

ve duygusal sağlığını daha iyi olmasını sağlar (Steinberg 2007). 

Çocukların psikolojik gelişimi üzerinde önemli etkisi buluna diğer bir faktör ise 

yoksulluktur. Çocuğun yoksulluk ile ilgili deneyimi ve algısı çok önemlidir. Ekonomik 

düzeyi düşük olan toplumlarda çalışan çocuk sayısının daha fazla olduğu görülmektedir. 

Çalışmak zorunda kalan çocukların daha fazla sorunla başetmek durumunda kaldıkları 

ve psikososyal gelişimleri dönemlerinin karşılaştıkları bu sorunların çözümünde 

yetersiz kalması nedeniyle sağlık sorunları yaşama olasılıkları çok daha yüksektir. 

Şehirleşmelerin artması, sanayi toplumlarının gelişmesi, savaşlar ve toplumlar arası 

çatışmalar sonucu yaşanan  bölgeler arası göçler yoksulluğun derinleşmesine katkı 

sunmaktadır. Bu koşullara maruz kalan çocuklar sadece yoksullukla değil ve aynı 

zamanda kültürel- sosyal adaptasyon sorunlarıyla başetmek zorunda kalabilmektedir. 

Yoksulluk içinde yetişmek bireylerin bilişsel gelişimi üzerinde çok güçlü olumsuz 

etkileri olmaktadır. Özellikle ergenlerin okull başarısı üzerinde ciddi etkisi olmaktadır 

(Guo 1998). 
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           Okulların çocukların psikolojisi üzerindeki etki incelendiğinde yapısı ve çevresi 

gereği arkadaşları arasındaki ilişki ile paralellik göstermektedir.  Ancak, okulların 

ergenlerin psikososyal gelişimi üzerinde çok az şey bilinmektedir. Bazı gözlemcilere 

göre; okulun psikososyal gelişimi sağlayacak şekilde yapılandırılmadığı, okulların 

uyum ve itaata aşırı odaklanmış olduğu, bağımsızlık, kendine güven ve yaratıcılıktan 

uzak olduğu belirtilmektedir ( Teachman ve ark. 1997 ).                                                                                                         

2.9. Çalışan Çocukların Ruh Sağlığının Korunmasında İs Sağlığı 

Hemşireliğinin Rolü 

          İş sağlığı hemşireliği, çalışanların sağlığını koruma,  geliştirme ve sağlıklı 

çalışma ortamını bozacak risk faktörlerini belirlemek amacıyla uygulamalar ve 

programlar düzenlemek olarak tanımlanabilir (Rogers 1994). 

       Sağlıklı ve güvenli işyeri ortamı oluşturmak, çalışanın işi ve sağlığı arasındaki 

dengeyi korumak için birçok disiplinin katıldığı bir ekip çalışması gereklidir. Uyumlu 

ve iş birliği içinde çalışması gereken ekibi; tıp bilimlerinden hekim ve hemşire, 

mühendislik bilimlerinden iş güvenliği uzmanı ve iş hijyenisti, sosyal bilimlerden 

ekonomist, sosyal antropolog ve psikolog oluşturmaktadır. İs yeri hemşiresi, ekibin 

üyesi olarak diğer ekip üyeleri ile işbirliği içinde, profesyonel meslek üyesi olarak 

çalışır (Carroll 2004). 

    Mesleki eğitim merkezlerinde okuyarak çalışan çocuklara yönelik sunulması gereken 

iş sağlığı hizmetleri; çalışılan işyerinin sağlık birimi veya mesleki eğitim merkezlerinin 

okul sağlık birimlerinde sunulabilir. Yasal açıdan da is kanunu 50 ve üzerinde isçi 

çalıştıran işyerleri için işyeri sağlık biriminin oluşturulmasını öngörmektedir. Bu 

bağlamda bu çocuklar için okullarda oluşturulan sağlık birimlerinde hizmet sunulabilir 

ve bu birimde çalışacak is sağlığı hemşireleri bu hizmeti yürütebilir (Esin ve ark.2005;  

Esin 2002). 
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İş sağlığı hemşiresinin sağlık gözetimindeki rolleri ve uygulamaları; koruma ve 

önleme, tedavi  ve sağlığı geliştirme odaklı olmak üzere üç aşamada 

incelenmektedir(Spradly 1996). 

 

1. İş sağlığı hemşirelerinin koruma ve önleme odaklı hemşirelik rolleri; 

 Yaygın görülen fiziksel ve psikolojik hastalıklar için taramalar, 

 Erken tanı, tarama programları planlamak 

 Aşılama 

 Sağlık eğitimi 

 Danışmanlık 

 Çalışma ortamı gözlemleri ve gezileri olarak sıralanmaktadır. 

Çalışma ortamı gezilerindeki amaç; işyerinde var olan sorunları ve potansiyel riskleri 

belirlemek, çalışanları işlerinin başındayken yaptıkları davranışları ve çalışma ortamının 

çalışanın  fiziksel-psikososyal gelişimi açısından uyumunun iş ortamında 

değerlendirmesi sağlanmaktır. Böylece uygulanan sağlık programlarının başarı düzeyini 

ve izlemini yapmak ve iş ve işyeri ortamından kaynaklanmayan sorunları belirlemek 

mümkün olabilecektir. Ayrıca, çalışma ortamı gezisi sonucu gerekli yeni programlar 

planlanabilir (Esin 2011). 

2. İş Sağlığı Hemşirelerinin Tedavi Odaklı Hemşirelik Rolleri 

 Tedavi Uygulamaları 

 İlk Yardım 

 Sağlık Eğitimi 

 Kişisel Hijyen 
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 Sosyal Hizmetler olarak sıralanmaktadır. 

Çalışanların mevcut sağlık sorunlarına ilişkin olarak İş Sağlığı Hemşiresi  

öncelikle sorunu belirlemeli, soruna ilişkin belirti ve bulguları değerlendirmeli, 

değerlendirme sonucunda uygun tanılama ve hemşirelik girişimini gerçekleştirmeli, 

gerektiğinde tıbbi müdahalede bulunmalı ve sevk sürecini başlatmalı, tedavi sürecinden 

sonra uygun aralıklarda çalışan bireyin izlemini gerçekleştirmelidir. 

 

3. İş Sağlığı Hemşiresinin Sağlığı Geliştirme Odaklı Rolleri 

 Kapsamlı sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme programları 

 Ruh sağlığı hizmetleri 

 Ekip işbirliği ile sosyal programları destekleme 

 Rehabilitasyon 

 Araştırma 

 Uzmanlık 

 Disiplinler arası işbirliği olarak sırlanmaktadır. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1.  Araştırmanın Amacı ve Şekli 

 

Bu çalışmanın amacı,  çalışan çocukların psikolojik sorunlarını ve etkileyen faktörleri 

tanımlamaktır. Araştırmanın şekli; tanımlayıcı - ilişki arayıcı tiptedir. 

   Araştırmanın Değişkenleri; 

 Bağımlı değişken: çalışan çocukların  Kısa Semptom Envanteri ve alt 

gruplarından aldıkları puan ortalaması. 

 Bağımsız değişkenler: psikolojik sorunların oluşumuna neden olan faktörler; 

Sosyodemografik, ailesel, sağlık durumu, çalışma koşulları özellikleri ve 

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) ile ölçülen  

arkadaş, özel insan ve aileden algılanan sosyal destek düzeyi. 

3.2. Araştırmada Yanıtlanması Beklenen Sorular 

 

1. Çocukların tanımlayıcı özellikleri nelerdir ? 

 Sosyodemografik özellikler nelerdir? 

 Ailesel özellikler nelerdir? 

 Sağlık durumu özellikleri nelerdir? 

 Çalışma koşulları özellikleri nelerdir? 

 Aileden algılanan sosyal destek puan değerleri nelerdir? 

 Arkadaştan algılanan sosyal destek puan değerleri nelerdir.? 

 Özel bir insandan algılanan sosyal destek puan değerleri nelerdir? 

2.  Çalışan çocukların psikolojik sorunları nelerdir? 

 Çocukların Kısa Semptom Envanteri ölçeği toplam puanı nedir? 
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 Kısa Semptom Envanteri ölçeğinin alt grubu olan anksiyete toplam 

puanı nedir ? 

 Kısa Semptom Envanteri ölçeğinin alt grubu olan depresyon toplam 

puanı nedir ? 

 Kısa Semptom Envanteri ölçeğinin alt grubu olan somatizasyon 

toplam puanı nedir ? 

 Kısa Semptom Envanteri ölçeğinin alt grubu olan olumsuz benlik 

toplam puanı nedir ? 

 Kısa Semptom Envanteri ölçeğinin alt grubu olan hostilite toplam 

puanı nedir ? 

3.Çocukların psikolojik sorunları ile tanıtıcı özellikler arasında ilişki var mıdır? 

 

 Çocukların psikolojik sorunları ile sosyodemografik özellikler arasında 

ilişki var mıdır? 

 Çocukların psikolojik sorunları ile aile özellikler arasında ilişki var 

mıdır? 

 Çocukların psikolojik sorunları ile sağlık özellikleri arasında ilişki var 

mıdır? 

 Çocukların psikolojik sorunları ile çalışma koşulları özellikler arasında 

ilişki var mıdır? 

 

4. Psikolojik semptomların oluşumunda etkili olan prediktörler (belirleyici)  nelerdir? 
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3.1. Araştırmanın Yapıldığı Yer 

 

                Araştırma, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İstanbul’un Avrupa yakasında 

bulunan  MEM’lerde  yapılmıştır. İstanbul Avrupa yakasında toplam 14 tane MEM 

vardır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak eğitim verilmektedir. Okullardaki eğitim 

3 yıl sürmektedir. Öğrencilerin eğitimi haftada bir gündür, diğer günlerde meslekleriyle 

ilgili bir işte çalışmaktadırlar. Bu okullara kayıt olabilmek için; ilkokul mezunu olmak, 

3308 Kanun kapsamında bulunan herhangi bir meslekte çalışıyor olmak ve sağlık 

durumunun yapacağı mesleğe uygun olması gerekmektedir. Okullarda; çocuklara sağlık 

hizmeti sunabilecek sağlık birimi ve Psikolojik Rehber ve Danışmanlık birimi 

bulunmamaktadır. 

3.2. Araştırmanın Evreni 

 

         Çalışmanın evrenini, İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan  ve öğrenci sayısı 

500’ün üzerinde olan 5 MEM oluşturmuştur. Bu okullarda toplam 3000 öğrenci eğitim 

görmektedir. Bu çocuklardan; On sekiz yaş ve on sekiz yaş altı olan ve motor, 

kuaför/berberlik ve elektrik bölümlerinde okuyan 1085 çocuk çalışmanın evrenini 

oluşturmuştur. Evren seçiminde; ilgili bölümlerde okuyan çocukların sayısının fazla 

olması ve ilgili literatürde on sekiz yaş ve altının “çocuk” olarak tanımlanması etkili 

olmuştur (ILO 1999).  Evreni oluşturan MEM’lerin isimleri aşağıda belirtilmiştir.  

 Fatih Mesleki Eğitim Merkezi,  

 Gazi Osmanpaşa Mesleki Eğitim Merkezi,  

 Güngören Mesleki Eğitim Merkezi,  

 Küçükçekmece Mesleki Eğitim Merkezi,  

 Muhsin Ertuğrul Mesleki Eğitim Merkezi  olmak üzere toplam 5 tanedir.  
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3.3.  Araştırmanın Örneklemi 

             

          Evreni oluşturan MEM’lerin motor, elektrik, kuaför ve berbercilik bölümlerinde  

okuyan 1085 öğrencinin tamamının örnekleme alınması planlanmıştır. Bu nedenle 

evrenden örnekleme yapılmamıştır. MEM’lerden okullara göre seçilen öğrenci sayısı 

Tablo 3.1‘de gösterilmiştir. Okullar içerisinden en fazla katılımı %86 ( 254 ) ile  Gazi 

Osmanpaşa Mesleki Eğitim Merkezi sağlamıştır.  Ancak, Tablo 3.1 ‘de görüldüğü gibi  

70 kişinin anketleri eksik doldurması, 126 öğrencinin verilerin toplandığı günlerde 

okulda olmaması ve 54 kişinin ise anketleri doldurmayı kabul etmemesi nedeniyle  

toplam 248 öğrenci örnekleme alınmamıştır. Böylece, örneklemi 837 öğrenci 

oluşturmuştur. Amaçlanan örneklemin %77,1’ine ulaşılmıştır. 
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                  Tablo  3-1 Mesleki Eğitim Merkez’lerine Göre Çocukların Örnekleme Girme Oranları 

 

Okul Adı 

 

Öğrenci 

Sayısı 

 

Üç Meslekte Çalışan  

18 ve 18 Yaşından 

KüçükToplam 

Öğrenci Sayısı 

 

Kabul Etmeyen 

 

Gelmeyen 

 

    Eksik  

Dolduran 

 

Örnekleme 

Alınan 

Öğrenci Sayısı 

Fatih Mesleki 

Eğitim Merkezi 
 

500 

 

130 

 

15 

 

10 

 

9 

 

96  (%73,8) 

Gazi Osmanpaşa 

Mesleki Eğitim 

Merkezi 

 

705 

 

300 

 

8 

 

22 

 

12 

 

258 (%86) 

Güngören      

Mesleki 

Eğitim Merkezi 

 

500 

 

295 

 

5 

 

25 

 

16 

 

247 (%83,7) 

Küçükçekmece 

Mesleki Eğitim 

Merkezi 

 

580 

 

157 

 

7 

 

33 

 

10 

 

107 (%68,1) 

Muhsin Ertuğrul 

Mesleki Eğitim 

Merkezi 

 

715 

 

203 

 

16 

 

34 

 

23 

 

129 (%63,5) 

 

Toplam 

 

3000 

 

1085 

 

54 

 

124 

 

70 

 

837 (%77,1) 
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3.4. Veri Toplama Araçları 

 

           Araştırmanın verileri; “ Çocukların Tanıtıcı Özelliklerini Değerlendirme Formu “ ,  

“ Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ”  ve “ Kısa Semptom Envanteri “  ile 

toplanmıştır. 

3.4.1. Çocukların Tanıtıcı Özelliklerini Değerlendirme Formu ( Ek.1 ) 

 

          Bu form araştırıcı tarafından, konu ile ilgili literatür temel alınarak hazırlanmıştır 

(Miller 2010; Basu 1999; Bachman 1993) Çocukların sosyo-demografik özellikleri, aile 

özellikleri, sağlık durumu ve çalışma koşulları olmak üzere 4 bölüm ve toplam 30 madde 

yer almaktadır.  

Sosyo-demografik özellikler bölümü; Çocuğun yaşı, cinsiyeti, bulunduğu sınıf, eğitim 

durumu, doğum yeri ve İstanbul’da geçirdiği yaşam süresi olmak üzere toplam altı sorudan 

oluşmaktadır. 

Aile özellikleri bölümü; Anne, babanın eğitim durumu, anne, baba  ve kardeşlerin çalışma 

durumu, ailenin aylık gelir durumu, kardeş sayısı, çocuğun kardeşleri arasında yaş 

sıralaması, birlikte yaşadığı kişiler ve sayısı  olmak üzere 10 sorudan oluşmaktadır. 

Sağlık durumu bölümü; Çocuğun kilo, boy, son altı ay içerisinde doktora gitmesini 

gerektiren sağlık sorunları, şu anda doktor tarafından belirlenmiş ve altı aydan daha uzun 

süren hastalık, şu anda sağlık durumunun tanımı olmak üzere beş sorudan oluşmaktadır. 

 Çalışma koşulları özellikleri bölümünde; MEM’de eğitime devam etme nedenleri, 

günde ve haftada toplam kaç saat çalıştığı, işe başlama ve çıkış saati, öğle tatili varlığı ve 

süresi, yıllık izninin olup olmadığı ve süresi olmak üzere dokuz sorudan oluşmaktadır. 

3.4.2.  Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ), 

(Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS)  

(Ek.2)  

 

      Ölçeğin orijinal formu 1988’de Zimmet ve arkadaşları tarafından Amerika Birleşik  
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Devletleri’nde geliştirilmiştir. Bireylerin algıladıkları sosyal destek unsurlarını belirlemeye 

yönelik olup Türkiye’de 1995 yılında Eker ve Arkar tarafından geçerlilik ve güvenilirlik 

çalışmaları yapılmıştır. 12 maddeden oluşan bir ölçektir. Her madde 7 aralıklı bir ölçek 

kullanılarak derecelendirilmiştir.  Maddeler, “ Kesinlikle hayır” ile “ Kesinlikle evet “ 

ifadelerine karşılık gelen 1-7 değerleri arasında değişmektedir.  Aile, arkadaş ve özel bir 

insan olmak üzere 3 alt gruptan oluşmaktadır.  Aile alt grubun 3, 4, 8, 11. maddeler, 

arkadaş alt grubunun 6, 7, 9, 12 ve özel bir insan alt grubunun 1, 2, 5 ve 10 olmak her 

grubun  toplam 4 maddesi vardır. Alt gruplar birbirinden bağımsız olup ölçeğin tüm alt 

gruplarını içeren toplam puanı vardır. Elde edilen puanın yüksek olması algılanan sosyal 

desteğin yüksek olduğunu ifade etmektedir (Eker ve Arkar; Yıldız 2001). 

  

                                                                          

3.4.3. Kısa Semptom Envanteri ( KSE), ( Brief Semptom Inventory, BSI ) 

(Ek.3 )  

 

            Kısa Semptom Envanteri, Derogatis (1992) tarafından geliştirilmiş 53 maddelik 

psikopatolojik değerlendirme yapmak amacıyla  kullanılan bir ölçektir. Bu ölçeğin 

geçerlilik ve güvenirliği Şahin ve Durak (1994) tarafından  yapılmıştır. KSE, SCL-90 

olarak bilinen 90 maddelik Semptom Belirleme Listesi’nin kısaltılmış formudur. Tıpkı 

SCL-90’da olduğu gibi 9 alt ölçek ve 3 global indeksten oluşmaktadır. Bu kısa formun 

daha güçlü psikometrik özelliklere sahip olduğu ve 26 dile çevrilerek yaygın bir biçimde 

kullanıldığı belirtilmektedir (Derogatis ve Lazarus 1994). Daha önce de belirtildiği gibi 

KSE, 53 maddeden oluşan Likert tipi bir ölçektir. Maddeler “hiç” ve “çok fazla” 

ifadelerine karşılık gelen 0-4 değerleri arasında derecelendirilmiştir. Birbirinden bağımsız 

olarak değerlendirilebilen dokuz alt ölçek, üç global indeks ve ek maddelerden 

oluşmaktadır. Ölçeğin orijinalinde yer alan alt ölçekler, “somatizasyon”, “obsesif-

kompülsif bozukluk”, “kişileraras› duyarlılık”, “depresyon”, “anksiyete”, “hostilite”, 

“fobik anksiyete”, “paranoid düşünceler” ve “psikotisizm”dir. Global indeksler ise 

“rahatsızlık ciddiyeti indeksi”, “belirti toplamı” ve “semptom rahatsızlık indeksi” olarak 

adlandırılmaktadır.  
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            KSE’nin Türk diline uyarlaması üç ayrı çalışma ile Şahin ve Durak (1994) 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda ölçeğin “anksiyete”, 

“depresyon”, “olumsuz benlik”, “somatizasyon” ve “hostilite” adı verilen beş faktörden 

oluştuğu bildirilmiştir (Şahin ve ark 2002).  

          Anksiyete: korku, endişe, gerginlik, sinirlilik, titreme, paniğe kapılma, bulantı, 

diyare, idrar sıklığı, nefes alamama hissi, terleme, sık sık nefes alma gibi semptom ve 

davranışları içermektedir. Anksiyete alt ölçeği 12, 13, 28, 31, 32, 36, 38, 42, 43, 45, 46, 47 

ve 49. Maddler olmak üzere toplam 13 maddeden oluşmaktadır. 

         Depresyon: keder, karamsarlık, kötümserlik, mutsuzluk, yalnızlık, benliğe ilişkin 

olumsuz duygular, intihar eğilimi, ilgi kaybı ve kararsızlık gibi semptom ve davranışları 

içerir. Depresyon alt ölçeği, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 35, 37 ve 39. maddeler olmak 

üzere toplam 12  maddeden oluşmaktadır.  

       Olumsuz Benlik, bireyin kendini başkalarıyla karşılaştırdığında kişisel yetersizlik ve 

küçüklük duygularına kapılarak kendini küçük, başarısız, değersiz görme ve suçluluk 

duyguları gibi semptomları içerir. Olumsuz Benlik alt ölçeği 15, 21, 22, 24, 26, 34, 44, 8, 

50, 51, 52, 53. maddeler üzere toplam 12 maddeden oluşmaktadır. 

        Somatizasyon, her hangi bir fizik bozukluk nedeniyle olmadığı anlaşılan, yıllarca 

devam eden, tekrarlayıcı bir çok somatik şikayetleri içerir. Somatizasyon, bayılma, göğüs 

ağrıları, karın ağrısı, bulantı, nefes darlığı, bedende uyuşmalar gibi belirtileri kapsar. 

Somatizasyon alt ölçeği 2, 5, 7, 8, 11, 23, 29, 30 ve 33.  madde olmak üzere toplam 9 

maddeden oluşmaktadır. 

             Hostilite sinirlilik ve titreme hali, öfkelenme, kızma, güvensizlik, birini dövme, 

yaralama ve zarar verme isteği, bir şeyleri kırma dökme isteği gibi semptomları içerir. 

Hostilite alt ölçeği 1, 3, 4, 6, 10,40 ve 41. madde olmak üzere toplam 7 maddeden 

oluşmaktadır (Düzgün 2003). 

       Rahatsızlık ciddiyeti indeksi; Alt ölçeklerin toplamının 53’e bölünmesi yoluyla elde 

edilir. 

       Belirti toplamı indeksi; 0 olarak işaretlenen maddeler dışındaki tüm maddelerin 

(pozitif olan tüm değerlerin) 1 olarak kabul edilmesi sonucu elde edilen toplam puandır. 

        Semptom rahatsızlık indeksi; Alt ölçeklerin toplamının belirti toplamına bölünmesi 
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ile elde edilir (Şahin ve Savaşır 1997). 

                                                                                  

3.6. Veri Toplama Araçlarının Geçerlik ve Güvenirliği 

 

3.6.1. Çocukların Tanıtıcı Özelliklerini Değerlendirme Formu 

 

             Çocukların Tanıtıcı Özellikleri Değerlendirme Formunun çocuklar tarafından 

anlaşılabilirliğini değerlendirmek için örneklem grubundan seçilen 25 çocuk ile 

yapılmıştır. Anlaşılmayan ifadeler düzeltilmiştir. 

3.6.2.  Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği 

 

           Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin Türk dili için geçerlilik ve 

güvenirlilik çalışmaları Arkar (2005) tarafından yapıldığı için bu çalışmada bu örneklem 

grubu için güvenirliliği değerlendirmede ölçeğin tamamı ve alt gruplarının cronbach alpha 

katsayısı değerlendirilmiştir. Buna göre ölçeğin tamamı için cronbach alpha katsayısı 0,85, 

aile alt grubu için cronbach alpha katsayısı 0,79, arkadaş alt grubu için cronbach alpha 

katsayısı 0,81 ve özel bir insan alt grubu için cronbach alpha katsayısı 0,81 olarak 

bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda ölçeğin bu grup için güvenilir olduğu 

belirtilebilir.  

           Ölçeğin bu çalışmada kullanılabilmesi için ölçeğin güvenilir ve geçerliliğini yapan 

Haluk Arkar’dan izin alınmıştır (Ek.4). 

 

3.6.3.  Kısa Semptom Envanteri 

 

           Kısa Semptom Envanteri’nin Türk dili için geçerlilik ve güvenirlilik çalışmalarını 

Türkiye’de Nesrin H. Şahin ve Ayşegül Durak yapmıştır. Bu çalışmanın örneklem grubu 

için güvenirliliği değerlendirmede ölçeğin tamamı ve alt gruplarının cronbach alpha 
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katsayısı değerlendirilmiştir. Buna göre ölçeğin tamamı için cronbach alpha katsayısı 0,95, 

anksiyete alt grubu için cronbach alpha katsayısı 0,86, depresyon  alt grubu için cronbach 

alpha katsayısı 0,88,  somatizasyon alt grubu için cronbach alpha katsayısı 0,77, olumsuz 

benlik alt grubu için cronbach alpha katsayısı 0,84 ve hostilite alt grubu için cronbach 

alpha katsayısı 0,72 olarak bulunmuştur. Ölçeğin bu grup için iç tutarlılık değerlerinin 

güvenilir olduğunu göstermektedir. 

            Ölçeğin bu çalışmada kullanılabilmesi için Nesrin H. Şahin (Ek.5) ve Ayşegül 

Durak (Ek.6)’dan izin alınmıştır. 

 

3.7. Verilerin Toplanması 

 

          Veriler Mart 2011 – Haziran 2011 tarihleri arasında çocukların öz bildirimi ile 

toplanmıştır. Veriler toplanmadan önce okul müdürleri ve öğretmenler ile görüşülüp 

çalışmanın amacı belirtilmiş ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan izinler 

sunulmuştur. Veri toplama günleri öğretmenler ve okul müdürleriyle yapılan görüşmeler 

sonucunda planlanmıştır. Öncelikle, sınıf mevcutları 20’nin üstünde olan çocuklar için boş 

bir sınıf belirlenmiştir. Her MEM’e veri toplamak için; en az 2 hafta olmak üzere ve 

haftada en az 3 gün gidilmiştir.  

Veri toplamadan önce çocuklara çalışma hakkında bilgi verilmiştir. Özellikle, 

çocukların çalışma koşulları ile ilgili düşünceleri dinlenilmiştir.  Çocukların isimlerinin 

veya okul numarası yazmaları gerekmediği belirtilmiştir. Anketlerin sadece araştırmacı 

tarafından okunacağı ve değerlendirileceği anlatılmıştır. Anketi doldurmak istemeyen 

çocukların zorunlu olmadıkları, istedikleri takdirde doldurmayabilecekleri özellikle 

vurgulanmıştır. Çocukların, konu ile ilgili tüm soruları yanıtlanmıştır. Çocukların, anketleri 

doldurması yaklaşık olarak 20 dakika sürmüştür. 
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3.8. Etik Konular 

 

             Araştırmanın ön projesi hazırlandıktan sonra Etik Kurul İzni (Ek.7) ve  İstanbul İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü‘nden etik onay ve kurum uygulama izinleri alınmıştır (Ek.8). 

Uygulamanın yapıldığı okul müdürleri ve sınıf öğretmenleri ile görüşülerek araştırmanın 

amacı, uygulama yöntemi ve yaklaşık olarak uygulama süresi ile ilgili bilgi verilmiştir. 

Çocuklara çalışmanın amacı, yöntemi ve süresi hakkında bilgi verilmiştir. Anketlere isim, 

okul numarası gibi tanımlayıcı verilerin yazılmayacağını ve çalışmaya katılımın tamamen 

isteklerine bağlı olduğu açıklanmıştır. Doldurulan anketlerin ters çevrilerek verilmesi 

gerektiği özellikle belirtilmiştir. 

3.9. Verilerin Değerlendirilmesi 

 

Tüm veriler bilgisayarda SPSS 17 ( Statistical Package for Social Science ) ile 

değerlendirilmiştir.  Öncellikle veriler gruplanmış, sınıflandırılmış ve kodlanmıştır. Tüm 

değişkenlerin etiketleme işlemi yapıldıktan sonra veriler girilmiştir.  Verilerin istatistiksel 

analizinde tanımlayıcı, parametrik istatiksel analizler kullanılmıştır. Çocukların tanıtıcı 

özellikleri ile ilgili veriler; sayı, yüzdelik ve ortalama ile değerlendirilmiştir. Bu özellikler 

ile ölçek toplam puan ve , ( ANOVA ), post- hoc Tukey HSD, Scheffe ve Dunnet’C testi, 

Pearson Korelasyon testi, T testi, Lojistik Regresyon analizi istatiksel yöntemleri 

kullanılmıştır.  

Lojistik regresyon analizinde; KSE toplam puanının median değeri 51  puan 

üzerinde olma “1” ve altında olma “0” olarak , anksiyete  puanının median değeri 11  puan 

üzerinde olma “1” ve altında olma “0” olarak, depresyon  puanının median değeri 13  puan 

üzerinde olma “1”  ve altında olma “0” olarak, somatizasyon  puanının median değeri 6  

puan üzerinde olma “1”  ve altında olma “0” olarak, olumsuz benlik puanının median 

değeri 10  puan üzerinde olma “1” ve altında olma “0” olarak, hostilite puanının median 

değeri 10  puan üzerinde olma “1” ve altında olma “0” olarak kodlanarak modele 

alınmıştır.  
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4 . BULGULAR 

 

         Çalışan çocukların psikolojik sorunlarını ve etkileyen faktörleri tanımlamak amacıyla 

planlanan çalışmadan elde edilen bulgular üç bölüm halinde sunulmuştur. 

 

Birinci bölümde; Çocukların tanıtıcı özellikleri ile ilgili bulgular yer almaktadır. 

İkinci bölümde; Çocukların psikolojik semptomları ile ilgili bulgular, 

Üçüncü bölümde; Çocukların psikolojik semptomlar ve tanıtıcı özellikleri arasındaki 

ilişkiyi gösteren bulgular yer almaktadır. 

Dördüncü bölümde; Psikolojik semptomların oluşumunda etkili olan prediktör faktörleri 

gösteren bulgular yer almaktadır. 

4.1. Çocukların Tanıtıcı Özellikleri ile İlgili Bulgular  

 

             Bu bölümde çocukların sahip olduğu psikolojik semptomları etkileyen bağımsız 

değişkenlerle ilgili bulgulara yer verilmiştir. Çocukların  soyodemografik , aile, çalışma 

koşulları ve sağlık durumu özelliklerini değerlendiren bulgular Tablo 4.1, 4.2, 4.3. ve  4.4 

‘de gösterilmiştir.  

             Tablo 4.1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan çocukların %37,3’ünün (n:312) 17 

yaşında olduğu ve  yaş ortalamasının ise 17 ± 0,8 olduğu bulunmuştur. Çocukların, 

%80,6’sının (n:675 ) erkek, %45,3’ünün (n:379 ) birinci sınıfa devam ettiği, %71,7’sinin ( 

n:600 ) ilköğretim mezunu olduğu görülmektedir. Bu çocukların %86,6’nın (n:725 ) ise 

yaşamının en az sekiz yıl ve daha fazlasını İstanbul’da geçirmekte olduğu, %67,3’ünün 

(n:563 ) doğum yerinin Marmara bölgesi olduğu bulunmuştur. 
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        Tablo 4-1 Çocukların Soyodemografik Özelliklerine Göre Dağılımı ( N: 837 ) 

DEĞİŞKENLER n % 

Yaş 

             15  

             16  

             17 

             18                               

 

45    

169   

312   

311   

 

5,4 

20,2 

37,3 

37,2 

Cinsiyet 

             Erkek 

              Kız 

 

675 

162 

 

80,6 

19,4 

Bulunduğu Sınıf 

               Birinci 

               İkinci 

               Üçüncü 

 

379 

316 

142 

 

45,3 

37,8 

17,0 

Eğitim Durumu 

                İlköğretim Mezunu 

                 Açık Öğretimde Lise Devam Ediyor 

 

600 

237 

 

71,7 

28,3 

İstanbul’da Yaşam Süresi 

                 7 yıl ve daha kısa 

                 8 yıl ve daha uzun 

 

112 

725 

 

13,4 

86,6 

Doğduğu Bölge 

               Marmara Bölgesi 

               Ege  Bölgesi 

               Akdeniz Bölgesi 

               Karadeniz Bölgesi  

               İç Anadolu Bölgesi 

               Doğu Anadolu Bölgesi 

               Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

 

563 

5 

24 

88 

63 

52 

42 

 

67,3 

0,6 

2,9 

10,5 

7,5 

6,2 

5,0 
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Çalışmaya katılan çocukların aile özellikleri değerlendirildiğinde, Tablo 4.2’de 

görüldüğü gibi, annelerin %77,9’u (n:652 ) ve babalarının % 76,7’sının (n:642 ) ilkokul 

mezunu olduğu, annelerin %77,5’inin ( n:649 ), babalarının ise %17,8’inin (n:149) , 

kardeşlerinin ise %59,5’nin ( n:498 ) çalışmadığı görülmektedir. Ailenin aylık gelir 

durumuna bakıldığında ise büyük çoğunluğunun (%68,1) düşük olduğu görülmüştür. 

Çocukların kardeşleri arasındaki yaş sıralamasına bakıldığında %43,7 ile (n:43,7 ) ile 

ailenin en küçükleri olduğu, %37,5’nin (n: 312 ) dört ile altı sayısı arasında değişen 

kardeşlerinin olduğu ve %84,8’inin (n:710 ) anne ve babasıyla birlikte yaşadığı 

bulunmuştur.  
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     Tablo 4-2  Çocukların Aile Özelliklerine Göre Dağılımı ( N: 837 ) 

DEĞİŞKENLER n % 

Annenin Eğitim Durumu 

          Okula hiç gitmemiş 

         İlkokul mezunu 

         Lise 

         Yüksekokul-Fakülte  mezunu 

 

122 

652 

51 

12 

 

14,6 

77,9 

6,1 

1,4 

Babanın Eğitim Durumu 

       Okula hiç gitmemiş 

       İlkokul mezunu 

       Lise 

      Yüksekokul-Fakülte mezunu 

 

60 

642 

115 

20 

 

7,2 

76,7 

13,7 

2,4 

Annenin Çalışma Durumu 

      Çalışıyor 

      Çalışmıyor 

 

188 

649 

 

22,5 

77,5 

Babanın Çalışma Durumu 

      Çalışıyor 

      Çalışmıyor 

 

688 

149 

 

82,2 

17,8 

Kardeşlerin Çalışma Durumu 

     Çalışıyor 

     Çalışmıyor 

 

339 

498 

40,5 

59,5 
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 Tablo 4-2. ( Devam ) Çocukların Aile Özelliklerine Göre Dağılımı ( N: 837 ) 

DEĞİŞKENLER n % 

Ailenin Aylık Gelir Durumu 

     Düşük  

     Orta-altı 

     Orta-üstü 

     Yüksek 

570 

116 

119 

32 

68,1 

13,9 

14,2 

3,8 

Kardeş Sayısı 

     1-3  

     4-6  

     7-10  

     10’un üstü 

54 

312 

310 

161 

6,5 

37,5 

37 

19,2 

Kaçıncı Çocuk Olduğu 

    Birinci  

    İkinci  

    Üçüncü 

269 

202 

366 

32,1 

24,1 

43,7 

Birlikte Yaşanılan Kişiler 

    Anne ve baba ile birlikte  

    Tek ebeveynle birlikte  

    Hiçbir ebeveynle birlikte yaşamayanlar 

710 

61 

66 

84,8 

7,3 

7,9 

Birlikte Yaşanılan Kişi Sayısı 

    Bir ile beş kişi sayısı ile birlikte yaşayanlar 

   Altı ile altı-üstü kişi sayısı ile birlikte yaşayanlar 

593 

244 

70,8 

29,2 
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      Çocukların aile özelliklerini değerlendirmede; ayıca aile, arkadaş ve özel insan 

konumundaki kişilerin sosyal desteğini değerlendiren ÇBASDÖ’ de kullanılmıştır. Bu 

ölçekten alınan toplam puan ile alt gruplarının puanı tablo Tablo 4.3’de gösterilmiştir. 

Çocukların ÇBASDÖ’nün alt boyutları olan aileden algılanan sosyal destek puanının 21,2 

± 6,5  ( median: 22 ), arkadaştan algılanan sosyal destek puanı 19 ± 7,1 ( median: 20 ) ve 

özel bir insandan algılanan sosyal destek puanı 19,2 ± 7,5 ( median:21 ) olduğu 

bulunmuştur. ÇBASDÖ toplam puanı ise 59,5 ± 16,5 ( median: 61 ) olarak bulunmuştur. 

 

Tablo 4-3 Çocukların Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinden Aldıkları 

Puanlara Göre Dağılımı ( N:837 ) 

 

 

Alt Gruplar 

 

Ölçeğin Min-

Max. Değeri 

 

Alınan Min-

Max. Değer 

 

X  ±  SS 

 

Median 

 

Aileden  Algılanan Sosyal Destek 

Puanı 

 

1 - 7 

 

1 - 7 

 

5,3  ± 1,6 

 

5,5 

 

Arkadaştan Algılanan Sosyal 

Destek Puanı 

 

1 - 7 

 

1 - 7 

 

4,7  ± 1,7 

 

5 

 

Özel Arkadaştan Algılanan Sosyal 

Destek Puanı 

 

1 - 7 

 

1 - 7 

 

4,8  ±  1,8 

 

5,2 

 

Toplam 

 

1 - 7 

 

1 - 7 

 

4,9  ±  1,3 

 

5 
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          Çocukların sağlık durumu özellikleri ile ilgili bulguları gösteren Tablo 4.4 

incelendiğinde; çocukların %33,5’inin  ( n:280 )   herhangi bir sağlık sorunundan dolayı bir 

sağlık kuruluşuna gittiği ve %10,2’sinin (n:85 ) tanılanmış ve tedavisi devam eden bir 

kronik hastalığı olduğu bulunmuştur. Çocuklar şu andaki sağlık durumlarının iyi olarak 

(%45,9 ) belirtmişlerdir ( Tablo 4.4 ). Çocukların beden kitle indeksleri 

değerlendirildiğinde % 70,3’ünün  (n: 588 ) normal kiloda, %15,5’inin  (n: 130 ) zayıf ve 

%14,2’si (n:119 ) kilolu olduğu bulunmuştur.  Çocukların, son altı ay içerisinde  herhangi 

bir sağlık kuruluşuna gitme nedenlerine bakıldığında ise %15,3 (n:128 ) ile baş ağrısı, 

boğaz ağrısı, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetlerinin en yüksek oranda olduğu ve 

çocukların %2,7’sinin tanı konmuş solunum sistemi hastalığı olduğu bulunmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Tablo 4-4 Çocukların Sağlık Durumu Özelliklerine Göre Dağılımı (N: 837) 

 

DEĞİŞKENLER n % 

Sağlık kuruluşuna başvurmayı gerektiren sağlık 

sorunun yaşanması 

            

             Evet  

             Hayır 

 

 

280 

557 

 

 

33,5 

66,5 

Şu anda Doktor tarafından Belirlenmiş ve Tedavisi Altı 

Aydan Uzun Süren Hastalığın Varlığı 

            

           Evet  

           Hayır 

 

 

85 

752 

 

 

10,2 

89,8 

Beden Kitle İndeksi 

           

          Zayıf 

          Normal 

          Kilolu  

 

130 

588 

119 

15,5 

70,3 

14,2 

Şu andaki sağlık durumu algısı 

          

        Çok kötü  

         Kötü 

         İyi  

         Çok iyi 

34 

82 

384 

337 

4,1 

9,8 

45,9 

40,3 
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    Çocukların çalışma koşulları özellikleri değerlendirildiğinde; Çocukların %61,1’nin  

(n:511) kuaför ve berberlik meslekleklerinde çalışmakta olduğu, %57,9’unun (n:485) 

sabah saat sekizde işe başladığı ve %52,9’unun (n:443 ) gece saat 9 ile 11 arasında işi 

bıraktığı görülmüştür. Günlük çalışma saatleri ortalaması 13,7 ± 1,7’dir (min-max : 10-16, 

median: 12 ).  Çocukların %51,9’unun (n: 434 ) günlük 10-12 saat çalıştığı,  haftalık 

çalışma saati ortalamasının 78,1±10,7 saat olduğu (min-max: 60-96, median:78 ) ve 

%52,1’inin (n: 436 ) haftada 60-78 saat çalıştığı bulunmuştur.  

Çalışma nedenleri  incelendiğinde ise %92,4’ü (n: 773 ) meslek sahibi olabilmek 

için çalıştığını ve aynı zamanda MEM’e devam ettiğini belirtmiştir. Çocukların öğle tatili 

süresi ve yıllık izinleri değerlendirildiğinde;  %61,4’ünün (n: 514 ) hiç öğle tatili 

yapmadığı, %48,9’unun (n:409 ) ise yıllık izinlerinin hiç olmadığı bulunmuştur( Tablo 

4.5).  
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Tablo 4-5  Çocukların Çalışma Özelliklerine Göre Dağılımı ( N: 837 ) 

DEĞİŞKENLER n % X   ±  SS 

Meslek 

          Motor tamirciliği 

           Elektrik teknikerliği 

           Kuaför ve berberlik 

 

184 

142 

511 

 

22 

17 

61,1 

 

 

 

 

İşe Başlama Saati 

          Saat 07’de 

          Saat 08’de  

          Saat 09’da 

 

57 

485 

295 

 

6,8 

57,9 

35,2 

 

 

8,2  ±   0,5 

 

İşten Ayrılma Saati 

         18-20 arasında 

         21-23 arasında 

         24 ve üstü 

 

359 

443 

35 

 

42,9 

52,9 

4,2 

 

 

20,9  ±  1,4 

 

Günlük Çalışma Saati 

         10-12 saat 

         13-16 saat 

 

434 

403 

 

51,9 

48,1 

 

13    ±   1,7 

Haftalık Çalışma Saati 

        60-78 saat 

        79-96 saat 

 

436 

401 

 

52,1 

47,9 

 

78,1  ±  10,7 

Öğle Tatili 

       Yok 

       30 dakika 

       60 dakika 

 

514 

147 

176 

 

61,4 

17,6 

21,0 

 

 

 

Yıllık İzin 

       Yok 

       7 gün 

       15 gün 

      21 gün 

 

409 

164 

198 

66 

 

48,9 

19,6 

23,7 

7,9 
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5.2. Çocukların Psikolojik Semptomları İle İlgili Bulgular 

            

              Çocukların psikolojik semptomları  KSE ile belirlenmiştir. Tablo 4.6 ve 4.7’de  

KSE toplam puanı ve alt grup puanlarını gösteren bulgular yer almıştır. Tablo 4.6’da KSE 

puan ortalamalarına göre, Tablo 4.7’de ise madde ortalamalarına göre ortalamalar 

gösterilmiştir. 

             Çalışan çocukların toplam KSE  puanı 57,6 ± 36,0 olarak bulunmuştur.  Alt 

gruplardan alınan puanlar en yüksek puanı alan gruplara göre sıralandığında sırasıyla; 

depresyon (14,6 ± 10,5 ), anksiyete ( 12,8 ± 9,4 ),  olumsuz benlik ( 11,9 ± 9,0), hostilite ( 

10,4 ± 5,6 ) ve somatizasyon ( 7,7 ± 6,1 ) olduğu bulunmuştur.  

  Tablo 4-6: Çocukların Kısa Semptom Envanteri Toplam Puan Ortalamalarına Göre 

Dağılımı (N: 837) 

Alt Gruplar 

Ölçeğin 

Min-Max. 

Oranı 

Ölçekten alınan 

Min-Max. 

Oranı 

X ± SS Median 

Anksiyete 

 
0-52 0-52 12,8  ± 9,4 11 

Depresyon 

 
0-48 0-48 14,6  ± 10,5 13 

Olumsuz benlik 

 
0-48 0-45 11,9  ± 9,0 10 

Somatizasyon 

 
0-36 0-31 7,7   ±  6,1 6 

Hostilite 

 
0-28 0-28 10,4  ± 5,6 10 

KSE Toplam 0-212 0-199 57,6  ± 36,0 51 
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      Tablo 4.7’de çocukların KSE  madde toplam puanlarına göre ortalamalarını gösteren 

bulgular yer almıştır.  KSE  toplam madde puanı 1,08 ± 0,66 bulunmuştu. KSE alt 

gruplarından hostilitenin madde puan ortalaması   1,4 ± 0,8 olarak bulunmuştur. 

 

Tablo 4-7 Çocukların Kısa Semptom Envanteri Madde Puan Ortalamalarına Göre     

Dağılımı (N: 837) 

Alt Gruplar Ölçeğin 

Min – Max. 

Değeri 

Ölçekten 

Alınan 

Min – Max. 

Değeri 

 

X    ±   SS 

 

Median 

 

Anksiyete  

 

0 – 4 

 

0 - 4 

 

0,98  ±  0,7 

 

0,8 

 

Depresyon  

 

0 - 4 

 

0 - 4 

 

1,2   ±  0,8 

 

1 

 

Olumsuz Benlik  

 

0 - 4 

 

0 -  3,5 

 

0,9  ±  0,7 

 

0,7 

 

Somatizasyon  

 

0 - 4 

 

0 -  3,4 

 

0,8  ±  0,6 

 

0,6 

 

Hostilite  

 

0 - 4 

            

          0  -  4 

 

1,4  ±  0,8 

 

1,4 

 

Toplam KSE 

             

         0 - 4 

           

           0 - 3.6  

 

1,0 ± 0,6 

  

0,96 
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5.3. Çocukların Psikolojik Semptomlar ve Tanıtıcı Özellikleri 

Arasındakİ İlişkiyi Gösteren Bulgular 

 

       Bu bölümde çocukların psikolojik semptomları ile tanıtıcı özellikler ve 

ÇBASDÖ arasındaki ilişkiyi gösteren bulgular yer almaktadır. 

          Tablo 4.8’de çocukların sosyodemografik özellikleri ile KSE toplam ve alt grup  

puanları arasındaki ilişkiyi gösteren bulguları gösterilmiştir.   

 KSE toplam puanı ; birinci sınıfta okuyan çocuklarda diğer sınıflarda okuyanlara 

göre  ( F: 4,80 ;  p:  0,008 ) yüksek bulunmuştur. 

 Anksiyete puanı ; birinci sınıfta okuyan çocuklarda diğer sınıflarda okuyanlara göre 

( F: 4,92 ; p : 0,008 ) yüksek bulunmuştur.  

 Depresyon puanı ;  birinci sınıfta okuyan çocuklarda diğer sınıflarda okuyanlara 

göre ( F:3,28 ; p:  0,03 ), yüksek bulunmuştur.  

 Somatizasyon puanı ;  birinci sınıfta okuyan çocuklarda diğer sınıflarda okuyanlara 

göre ( F: 5,15 ; p:  0,006 ),  yüksek bulunmuştur.  

 Olumsuz benlik puanı ; birinci sınıfta okuyan çocuklarda diğer sınıflarda 

okuyanlara göre ( F: 5,15 ; p:  0,006 ) yüksek bulunmuştur.  

 Hostilite puanı ;  birinci sınıfta okuyan çocuklarda diğer sınıflarda okuyanlara göre 

( F: 2,86 ; p:  0,05 ) yüksek bulunmuştur. 

 Hostilite puanı ; İstanbul’da sekiz yıl ve daha uzun süre yaşayan çocuklarda 

diğerlerine göre (F: -1,88 ; p: 0,05 ) yüksek bulunmuştur. 
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Tablo 4-8: Çocukların Sosyodemografik Özellikleri ile Kısa Semptom Envanteri ve Alt Gruplarının Puan Ortalamalarının 

Karşılaştırılması 

Değişkenler 

KSE toplam Puanı 

        X ±SD 

 
İstatistik değeri/(p değeri ) 

Anksiyete Puanı 

        X ±SD 

 
İstatistik değeri/(p değeri ) 

Depresyon Puanı 

        X ±SD 

 
İstatistik değeri/(p değeri ) 

Somatizasyon Puanı 

        X ±SD 

 
İstatistik değeri/(p değeri ) 

OlumsuzBenlik Puanı 

        X ±SD 

 
İstatistik değeri/(p değeri ) 

Hostilite Puanı 

        X ±SD 

 
İstatistik değeri/(p değeri ) 

         Yaş 

 

15 - 16 

17 - 18 

 

 

 

57,3 ± 36,4 

57,7 ± 35,9 

 

-1,30** (0, 89) 

 

 

13,0 ± 9,7 

12,7 ± 9,3 

 

0,49** (0,62) 

 

 

14,4 ± 10,3 

14,7 ± 10,5 

 

-0,41** (0,68) 

 

 

7,5 ± 5,5 

7,8 ± 6,4 

 

-0,65** (0,51) 

 

 

12,2 ± 9,6 

11,8 ± 8,8 

 

0,46** (0,64) 

 

 

10,1 ± 5,5 

10,5 ± 5,6 

-0,99** (0,31) 

Cinsiyet 

 

Kız 

Erkek 

 

 

 

 

 

60,4 ± 34,4 

56,9±36,4 

 

1,15**  (0,25) 

 

13,6 ± 9,0 

12,5 ± 9,4 

 

1,35** (0,17) 

 

15,4 ± 10,3 

14,4 ± 10,5 

 

1,11** (0,26) 

 

7,5 ± 5,5 

7,8 ± 6,4 

 

-0,65** (0,51) 

 

12,2 ± 9,6 

11,8 ± 8,8 

 

0,46** (0,64) 

 

 

10,9 ± 6,1 

10,3 ± 5,4 

 

1,27** (0,20) 

 

 

* = p ≤ 0,05   ** = t  *** = F 
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Tablo 4.8 (Devam ) Çocukların Sosyodemografik Özellikleri ile Kısa Semptom Envanteri ve Alt Gruplarının Puan Ortalamalarının 

Karşılaştırılması 

Değişkenler 

KSE toplam Puanı 

X ±SD 

 
İstatistik değeri/(p değeri ) 

Anksiyete Puanı 

X ±SD 

 
İstatistik değeri/(p 

değeri ) 

Depresyon Puanı 

X ±SD 

 
İstatistik değeri/(p 

değeri ) 

Somatizasyon 

Puanı 

X ±SD 

 
İstatistik değeri/(p 

değeri ) 

OlumsuzBenlik 

Puanı 

X ±SD 

 
İstatistik değeri/(p 

değeri ) 

Hostilite Puanı 

X ±SD 

 
İstatistik değeri/(p 

değeri ) 

Sınıf 

Birinci 

İkinci 

Üçüncü 

 

 

 

59,6 ± 37,2 

59,0 ± 36,3 

49,1 ± 30,7 

 

4,80*** (0,008*) 

 

 

13,1 ± 9,8 

13,0 ± 9,4 

10,5 ± 7,8 

 

4,92*** (0,008*) 

 

 

15,0 ± 10,6 

15,0 ± 10,7 

12,6 ± 9,3  

 

3,28*** (0,03*) 

 

 

12,5 ±9,5 

12,2 ± 8,8 

9,7 ± 7,8 

 

5,15***(0,006*) 

 

 

12,5 ±9,5 

12,2 ± 8,8 

9,7 ± 7,8 

 

5,15*** (0,006*) 

 

 

10,7 ± 5,7 

10,4 ± 5,6 

9,4 ± 5,2 

2,86*** (0,05*) 

 

Eğitim Durumu 

İlköğretim mezunu 

Açık öğretimde lise 

  

 

57,6 ±35,8 

57,7 ± 36,6 

 

0,77** (0,93) 

 

12,9 ± 9,4 

12,4 ±9,2 

 

0,61** (0,53) 

 

14,4 ± 10,3 

15,2 ± 10,8 

 

-0,95** (0,33) 

 

7,6 ± 6,0 

7,9 ± 9,4 

 

-0,54** (0,58) 

 

11,9 ± 8,9 

11,9 ± 9,3 

 

0,06** (0,95) 

 

10,5 ± 5,6 

10,1 ± 5,5 

0,84 ( 0,40) 

İstanbul’da  geçen yaşam  süresi 

7 yıl ve daha az 

8 yıl ve  daha uzun 

 

 

 

54,4 ± 34,7 

58,1 ± 36,2 

 

-1,04** (0,29) 

 

12,5 ± 9,8 

12,8 ± 9,3 

 

-0,26** (0,53) 

 

13,6 ± 10 

14,8 ± 10 

 

-1,15** (0,25) 

 

7,5 ± 6,1 

7,8 ± 6,2 

 

-0,40** (0,68) 

 

11,1 ± 8,7 

12,0 ± 9,1 

 

-1,03** (0,30) 

 

9,5 ± 4,6 

10,5 ± 5,7 

 

 

-1,88 ( 0,05) 

 
 

* = p ≤ 0,05   ** = t  *** = F 
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 Çocukların aile özellikleri ile KSE toplam puan ve alt grup puanları arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.  

 Çocukların ÇBASDÖ toplam puanı ve alt gruplarının  KSE  toplam puanı ve alt 

grup puanları arasında istatiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

 

         

                    Tablo 4.9’da çocukların sağlık özellikleri ile KSE toplam puan ortalamaları 

           arasındaki ilişkiyi gösteren bulgular yer almaktadır.  

 

 Sağlık kuruluşuna başvurmayı gerektiren   herhangi bir sağlık sorunu yaşama ile  

KSE toplam puanı    (t:-3,42 ; p: 0,01)  arasında istatiksel açıdan anlamlı bir 

ilişki bulunmaktadır. 

 Sağlık kuruluşuna başvurmayı gerektiren   herhangi bir sağlık sorunu yaşama ile  

anksiyete puanı   ( t: -2,99 ; p: 0,003)   arasında istatiksel açıdan anlamlı bir 

ilişki bulunmaktadır. 

 Sağlık kuruluşuna başvurmayı gerektiren   herhangi bir sağlık sorunu yaşama ile  

depresyon puanı  (t:  -3,39 ; p: 0,001) arasında istatiksel açıdan anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır. 

 Sağlık kuruluşuna başvurmayı gerektiren   herhangi bir sağlık sorunu yaşama ile  

somatizasyon puanı  ( t: -4,7 ; p: 0,000) arasında istatiksel açıdan anlamlı bir 

ilişki bulunmaktadır.  

 Sağlık kuruluşuna başvurmayı gerektiren   herhangi bir sağlık sorunu yaşama ile  

olumsuz benlik  puanı  ( t: -2,26 ; p: 0,002) arasında istatiksel açıdan anlamlı bir 

ilişki bulunmaktadır. 

 Sağlık kuruluşuna başvurmayı gerektiren   herhangi bir sağlık sorunu yaşama ile  

olumsuz benlik  puanı  ( t: -2,26 ; p: 0,002) arasında istatiksel açıdan anlamlı bir 

ilişki bulunmaktadır. 

 Sağlık kuruluşuna başvurmayı gerektiren   herhangi bir sağlık sorunu yaşama ile  

hostilite puanı  ( t: -2,26 ; p: 0,002) arasında istatiksel açıdan anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır. 
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 Şu anda doktor  tarafından tanılanmış ve altı aydan daha uzun süren hastalığı 

olan çocukların; KSE toplam  puanı ( t: -1,80 : p; 0,07),  Somatizasyon puanı ( t: 

-2,40: p; 0,01 ) ve  Hostilite puanı ( t: -2,02 ; p: 0,04 ) arasında olamayanlara 

göre yüksek bulunmuştur.  

 

 Sağlık algısı ile KSE toplam ve alt grup puanları karşılaştırıldığında sağlık algısı    

“çok kötü” olan çocukların ;  Somatizasyon puanı ( F: 2,88 ; p: 0,03 ) ve 

Hostilite puanı ( F: 4,3 ; p: 0,005 ) yüksek bulunmuştur. Fark istatiksel açıdan 

anlamlıdır.  

 

 BKI  ile  KSE  toplam puanı ve alt grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişki bulunmamıştır ( p ˃ 0, 05 ) 
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Tablo 4-9 Çocukların Sağlık Özellikleri ile Kısa Semptom Envanteri ve Alt Gruplarının Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 

Değişkenler 
KSE Puanı 

X ±SD 
İstatistik değeri/(p değeri ) 

Anksiyete Puanı 

X ±SD 
İstatistik değeri/(p değeri ) 

Depresyon Puanı 

X ±SD 
İstatistik değeri/(p değeri ) 

Somatizasyon Puanı 

X ±SD 
İstatistik değeri/(p değeri ) 

OlumsuzBenlikPuanı 

X ±SD 
İstatistik değeri/(p değeri ) 

Hostilite Puanı 

X ±SD 
İstatistik anlam/(p değeri ) 

Sağlık Kuruluşuna 

başvurmayı gerektiren 

sağlık Sorunu yaşaması 

 

Evet 

Hayır 

 

 

 

 

63,6 ± 38 

54,6 ± 34,6 

 

-3,42** (0,01*) 

 

 

 

14,1 ±9,7 

12,1 ± 9,1 

 

-2,99** (0,003*) 

 

 

 

16,3 ± 11,2 

13,7 ± 10,0  

 

-3,39** (0,001*) 

 

 

 

9,0 ± 6,7 

7,1 ± 5,7 

 

-4,7** (0,000*) 

 

 

 

12,9 ± 9,2 

11,4 ± 8,9 

 

-2,26** (0,02) 

 

 

 

11,0 ± 5,8 

10,1 ± 5,4 

 

-2,14** ( 0,03*) 

Şu anda doktor 

tarafından belirlenmiş 

ve altı aydan uzun 

süren hastalığın varlığı 

 

Evet 

Hayır 

 

 

 

  

 

64,3 ± 36, 1 

56,8 ± 35,9 

 

-1,80** (0,07) 

 

 

 

  

14,1 ± 10,5 

12,6 ± 9,3 

 

-1,37** (0,17) 

 

 

 

 

16,4 ± 10,7 

14,4 ± 10,4 

 

-1,58** (0,11) 

 

 

 

 

9,2 ± 6,9 

7,5 ± 6,0 

 

-2,40**(0,01*) 

 

 

  

 

12,9 ± 8,8 

11,8 ± 9,1 

 

-1,04** (0,29) 

 

 

 

 

11,5 ± 5,3 

10,3 ± 5,6 

 

-2,02** (0,04*) 
 

* = p ≤ 0,05   ** = t  *** = F 
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Tablo.4-9 (Devam) Çocukların Sağlık özellikleri ile Kısa Semptom Envanteri ve Alt Gruplarının Puan Ortalamalarının 

Karşılaştırılması 

Değişkenler 
KSE Puanı 

X ±SD 
İstatistik değeri/(p 

değeri ) 

Anksiyete Puanı 

X ±SD 
İstatistik değeri/(p 

değeri ) 

Depresyon 

Puanı 

X ±SD 
İstatistik değeri/(p 

değeri ) 

Somatizasyon 

Puanı 

X ±SD 
İstatistik değeri/(p 

değeri ) 

OlumsuzBenlikPuanı 

X ±SD 
İstatistik değeri/(p değeri ) 

Hostilite Puanı 

X ±SD 
İstatistik anlam/(p 

değeri ) 

Beden kitle indeksi 

 

Zayıf 

Normal 

Kilolu 

 

 

 

61,7 ± 39,7 

57,1 ± 35,0 

55,5 ± 36,7 

 

1,09*** (0,33) 

 

 

14,1 ± 10,5 

12,6 ± 9,1 

12,2 ± 9,5 

 

1,55*** (0,21) 

 

 

16,0 ± 11,3 

14,4 ± 10,3 

14,1 ± 10,5  

 

1,45*** (0,23) 

 

 

12,5 ± 9,5 

11,8 ± 8,9 

11,7 ± 9,3 

 

0,36*** (0,69) 

 

 

12,5 ± 9,5 

11,8 ± 8,9 

11,7 ± 9,3 

 

0,36*** (0,69) 

 

 

10,4 ± 5,8 

10,4 ± 5,5 

10,1 ± 5,7 

 

0,17*** (0,84) 

Şu andaki sağlık durumu algısı 

Çok kötü 

Kötü 

İyi 

Çok iyi 

 

 

 

68 ± 43,3 

67,2 ± 37,9 

59,3 ± 34,5 

52,3 ± 35,7 

 

5,6*** (0,001*) 

 

 

14,3 ± 11,2 

14,4 ± 9,9 

13,1 ± 9,1 

11,8 ± 9,3 

 

2,55*** (0,05*) 

 

 

 

18,1± 11,8 

17,6 ± 11,6 

15,2 ± 9,9 

12,8 ± 10,4 

 

7,30*** (0,000*) 

 

 

 

 

14,3 ± 10,9 

13,7 ± 8,7 

12,1 ± 8,8 

11,0 ± 9,1 

 

2,88*** (0,03*) 

 

 

 

14,3±10,9 

13,7 ± 8,8 

12,1 ± 8,8 

11,0 ± 9,1 

 

2,8*** (0,03*) 

 

 

11,7 ± 6,1 

11,8 ± 5,8 

10,6 ± 5,5 

9,7 ± 5,4 

 

4,3*** (0,005*) 

 

* = p ≤ 0,05   ** = t  *** = F 
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           Tablo 4.10‘da çocukların çalışma özellikleri ile KSE toplam puanı ve alt grup 

puanları  arasındaki ilişkiyi gösteren bulgular yer almaktadır.   

 

 Çocukların çalışma özelliklerinden işe başlama saati sabah yedi olan çocukların  

ile somatizasyon puanı ( F: 3,39 ; p: 0,03 ) ve  olumsuz benlik puanı (F: 3,39 ; p: 

0,03)  diğer gruplara göre yüksek  bulunmuştur.  

 Kuaför, berber çocukların  ansiyete puanı ( F: 0,42; p: 0,05 ) yüksek 

bulunmuştur.  

 Çocuklardan yıllık izini olanların  puanı ( t: 97 ; p: 0,04 )  olmayanlar arasında 

istatiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Farklar istatiksel açıdan 

anlamlıdır.    

Çocukların  diğer çalışma  özellikleri ile KSE puanı ve alt boyutları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 



60 

 

Tablo 4-10 Çocukların Çalışma Özellikleri ile Kısa semptom Envanteri ve Alt Gruplarının Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 

 

Değişkenler 

KSE toplam Puanı 

        X ±SD 
İstatistik değeri/(p değeri ) 

Anksiyete Puanı 

        X ±SD 
İstatistik değeri/(p değeri ) 

   Depresyon Puanı 

        X ±SD 
İstatistik değeri/(p değeri ) 

Somatizasyon Puanı 

        X ±SD 
İstatistik değeri/(p değeri ) 

Olumsuz Benlik 

Puanı 

        X ±SD 
İstatistik değeri/(p değeri ) 

    Hostilite Puanı 

        X ±SD 
 İstatistikdeğeri/(p değeri) 

Meslek 

Kuaför ve berberlik 

Motor Tamirciliği 

Elektrik Teknikerliği 

 

 

58,6 ±36,4 

55,3 ±36,8 

57,0 ±33,8 

 

0,59*** (0,55) 

 

 

13,0 ± 9,3 

12,6 ± 10,2 

12,2 ± 8,6 

 

0,42*** (0,05*) 

 

 

15,0 ± 10,7 

13,4 ± 9,8 

14,6 ± 10,2 

 

1,59*** (0,20) 

 

 

11,7 ± 9,0 

12,2 ± 9,4 

12,3 ± 8,8 

 

0,42*** (0,65) 

 

 

11,7 ± 9, 0 

12,2 ± 9,4 

12,3 ± 8,8 

 

0,42*** (0,65) 

 

 

10,5 ±5,6 

10,0 ± 5,5 

10,3 ± 5,3 

 

0,66*** (0,51) 

İşe Başlama Saati 

07:00 

08:00 

09:00 

 

67,3 ± 47,8 

57,2 ± 35,6 

56,4 ± 33,9 

 

2,27*** (0,10) 

 

14,9 ± 12,0 

12,7 ± 9,4 

12,4 ± 8,7 

 

1,79*** (0,16) 

 

17,0 ± 12,8 

14,5 ± 10,1 

14,6 ± 10,5 

 

1,53*** (0,21) 

 

14,9 ± 12,0 

11,6 ± 8,8  

11,8 ± 8,6 

 

3,39*** (0,03*) 

 

14,9 ± 12,0 

11,6 ± 8,8 

11,8 ± 8,6 

 

3,39*** (0,03*) 

 

11,1 ± 6,4 

10,4 ± 5,7 

10,3 ± 5,2 

 

0,45*** (0,63) 

İşten Çıkış Saati 

18  -  20 

21  - 23 

24 ve üstü 

 

 

55,7 ± 36,4 

58,8 ± 35,7 

61,5 ± 35,9 

 

0,94*** (0,38) 

 

12,3 ± 9,6 

13,0 ± 9,3 

13,8 ± 8,9 

 

0,84*** (0,43) 

 

14,0 ± 10,3 

15,1 ± 10,6 

14,9 ± 10,7  

 

0,99*** (0,36) 

 

11,8 ± 9,0 

11,9 ± 9,0 

12,6 ± 9,7 

 

0,13*** (0,87) 

 

11,8 ± 9,0 

11,9 ± 9,0 

12,6 ± 9,7 

 

0,13*** (0,87) 

 

10,2 ± 5,7 

10,5 ± 5,5 

11,6 ± 5,3 

 

1,17*** (0,31) 

Günlük Çalışma 

Saati 

  8-12 

13 – 16 

 

 

55,9 ± 35,3 

59,4 ± 36,7 

 

-1,40** (0,16) 

 

 

12,4 ± 9,3 

13,1 ± 9,4 

 

-1,09** (0,27) 

 

 

7,3 ± 6,1 

8,2 ± 6,2 

 

-2,00** (0,04*) 

 

 

7,3 ± 6,1 

8,2 ± 6,2 

 

-2,00** (0,04*) 

 

 

11,8 ± 8,7 

12,0 ± 9,3 

 

-0,42** (0,67) 

 

 

10,0 ± 5,5 

10,8 ± 5,6 

 

-1,95** (0,05*) 

* = p ≤ 0,05   ** = t  *** = F 
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Tablo 4-10 (Devam) Çocukların Çalışma Özellikleri ile Kısa semptom Envanteri ve Alt Gruplarının Puan Ortalamalarının 

Karşılaştırılması 

 

Değişkenler 

KSE toplam Puanı 

        X ±SD 
İstatistik değeri/(p değeri ) 

Anksiyete Puanı 

        X ±SD 
İstatistik değeri/(p değeri ) 

   Depresyon Puanı 

        X ±SD 
İstatistik değeri/(p değeri ) 

Somatizasyon Puanı 

        X ±SD 
İstatistik değeri/(p değeri ) 

Olumsuz Benlik 

Puanı 

        X ±SD 
İstatistik değeri/(p değeri ) 

    Hostilite Puanı 

        X ±SD 
 İstatistikdeğeri/(p değeri) 

Haftalık Çalışma 

Saati 

60 – 78  

79 – 96 

 

57,0 ± 35,8 

58,2 ± 36,3 

 

-446** (0,65) 

 

 

12,6 ± 9,4 

12,9 ± 9,4 

 

-0,36**(0,71) 

 

 

14,5 ± 10,4 

14,8 ± 10,6 

 

-0,47** (0,63) 

 

 

7,5 ± 6,1 

8,0 ± 6,2 

 

-1,21** (0,22) 

 

 

12,1 ± 8,9 

11,7 ± 9,2 

 

0,49** (0,62) 

 

 

10,2 ± 5,7 

10,6 ± 5,4 

 

-0,82** (0,41) 

 

         Öğle Tatili 

Var 

Yok 

56,7 ± 37,6 

58,1 ± 35,0 

 

0,53** ( 0,59 ) 

12,4 ± 9,2 

13,0 ± 9,1 

 

0,76** (0,44) 

14,4 ± 11,0 

14,8 ± 10,1 

 

0,46** (0,64) 

7,4 ± 6,1 

7,9 ± 6,1 

 

0,99** (0,32) 

12,2 ± 9,7 

11,7 ± 8,6 

 

-0,66** (0,50) 

10,1 ± 5,2 

10,6 ± 5,8 

 

0,13** (0,18) 

Yıllık İzin 

Var 

Yok 

 

 

 

55,4 ± 35,5 

59,8 ± 36,5 

 

1,77** (0,07) 

 

 

12,4 ± 9,2 

13,1 ±9,5 

 

1,00** (0,31) 

 

 

14,0 ± 10,2 

15,3 ± 10,7 

 

1,87** (0,06) 

 

 

8,0 ± 6,2 

7,4 ± 6,1 

 

1,42** (0,15) 

 

 

11,4 ± 8,9 

12,4 ± 9,1 

 

1,64** (0,10) 

 

 

10,8 ± 5,6 

10,0 ± 5,5 

 

1,97** (0,04*) 
 

* = p ≤ 0,05   ** = t  *** = F 
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5.4. Psikolojik Semptomların Oluşumunda Etkili Olan Prediktör 

Faktörleri 

 

       Çocuklarda psikolojik semptomların oluşumunu etkileyen prediktör faktörleri 

belirlemek amacıyla lojistik regresyon analizi yapılmıştır. Buna göre altı regresyon 

modeli oluşturulmuştur. Lojistik regresyon analizinde bağımlı değişkenler olarak ; 

 KSE toplam puanının median değeri 51  puan üzerinde olma “1” ve altında olma 

“0” olarak , 

 Anksiyete  puanının median değeri 11  puan üzerinde olma “1” ve altında olma 

“0” olarak, 

 Depresyon  puanının median değeri 13  puan üzerinde olma “1”  ve altında olma 

“0” olarak, 

 Somatizasyon  puanının median değeri 6  puan üzerinde olma “1”  ve altında 

olma “0” olarak, 

 Olumsuz benlik puanının median değeri 10  puan üzerinde olma “1” ve altında 

olma “0” olarak, 

 Hostilite puanının median değeri 10  puan üzerinde olma “1” ve altında olma 

“0” olarak kodlanmıştır.  

                Bağımsız değişkenler olarak   toplam 28  değişken modelleme alınmıştır. 

ÇBASDÖ’nin toplam ve alt grup puanları için gruplandırma median değerinin altında 

ve üstünde olma durumuna göre yapılmıştır. 

          Psikolojik semptomları genel olarak belirleyen KSE toplam puanına göre 

semptom oluşumu üzerinde etkili olan prediktörler olarak; sağlık durumunu “çok kötü” 

olarak algılamanın 2,07 kat  ( OR: 2,07, CI: 1,01 – 4,27 ), yıllık izin kullanmamanın 

0,73 kat ( OR: 0,73, CI: 0,55 – 0,97 ) etkili olduğu bulunmuştur ( Tablo 4.11 ).
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Tablo 4-11 Çocukların Kısa Semptom Envanteri Ölçeği Toplam Puanlarına Göre Psikolojik Semptomların Oluşumunda Ekili   Olan 

Prediktör Faktörler: Lojistik Regresyon  

Bağımsız Değişkenler B S.Hata 
Wald 

İstatitiği 
df P 

Odds  

Oranı 

%95 

   Alt        Üst 

Sağlık Durumu Algısı 

(Ref. Çok iyi) 
Çok kötü 

 

 

,731 

 

,368 3,951 1 0,04 2,078 1,010 4,273 

Yıllık izin 

( Ref. evet ) 
Hayır -,307 ,141 4,741 1 0,02 ,735 ,558 ,970 

Sabit  ,110 ,111 ,986 1 ,321 1,116   

       Model X
2
= 30,22; df=5; p=0,000; Nagelkerke R

2
= 0,004 
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Çocukların psikolojik semptomlarını ayrıntılı olarak belirlemeye olanak 

sağlayan KSE alt grup puanları üzerinde etkili olan prediktörleri gösteren bulgular 

Tablo 4.12, 4.13, 4,14, 4.15 ve 4,16 ‘da gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.12’de anksiyete üzerinde etkili olan prediktörler olarak; 

“İkinci “sınıfta olmanın 1,58 kat ( OR: 1,58;  CI:  1,05 – 2,38 ), herhangi bir 

“sağlık sorun”undan dolayı  sağlık kuruluşuna gitmenin 0,63 kat (OR: 0,63 ; CI : 

0,47 – 2,08 ), günde “13 – 16" saat çalışmanın 1,26 kat ( OR: 0,96 ; CI: 0,96 - 

1,67 ) etkili olduğu bulunmuştur. 
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Tablo 4-12  Çocukların Anksiyete Alt Grup Puanlarına Göre Anksiyete Üzerinde Ekili Olan Prediktör Faktörler: Lojistik 

Regresyon 

Bağımsız Değişkenler B St. Hata Wald istatiği df P değeri Odds Puanı 

%95 CI 

Alt            Üst 

Sınıf                              

( Ref; üçüncü sınıf )    

                                 İkinci sınıf 

 

 

,460 

 

,208 

 

4,912 

 

1 

 

0,02 

 

1,585 

 

1,055      2,381 

Sağlık Kuruluşuna  

başvurmayı gerektiren    Evet 

sağlık Sorunu yaşaması    

( Ref; Hayır ) 

-,451 ,250 9,085 1 0,003 ,637 ,475        ,854 

Günlük Çalışma Saati    13-16 

( Ref;10-12 )                  

,238 ,141 2,853 1 0,09 1,269 0,96        1,672 

Sabit  0,26 ,101 ,061 1 0,79 1,026  

Model X
2
= 25,225; df=6; p=0,000; Nagelkerke R

2
= 0,04 
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   Tablo 4.13’de Depresyon üzerinde etkili olan prediktörler olarak; 

           

        Sağlık durumunu “çok kötü” olarak algılamanın 2,24 kat ( OR: 2,24 ; CI: 1,08 – 4,64), 

herhangi bir “sağlık sorun”undan dolayı  sağlık kuruluşuna gitmenin 0,75 kat (OR: 0,75 

CI: 0,55 – 1,03 ) etkili olduğu görülmüştür. 
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Tablo 4-13 Çocukların Depresyon Alt Grup Puanına Göre Depresyon Üzerinde Etkili Olan Prediktörler; Lojistik regresyon 

Bağımsız Değişkenler B St. Hata Wald istatiği df P değeri Odds Puanı 

%95 CI 

Alt            Üst 

Sağlık durumu algısı       

 ( Ref. Çok iyi )                 Çok kötü 

                                         

 

 

,808 

 

 

,371 

 

4,732 

 

1 

 

0,03 

 

2,244 

 

1,083   4,647 

 

Sağlık Kuruluşuna  

başvurmayı gerektiren    Evet 

sağlık Sorunu yaşaması    

( Ref. hayır ) 

-,276 ,156 3,117 1 0,07 ,759 0,558     1,031 

Sabit  0,053 ,111 ,226 1 0,63 1,054  

Model X
2
= 32,643; df=5; p=0,000; Nagelkerke R

2
= 0,05 
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Tablo 4.14’de Somatizasyon üzerinde etkili olan prediktörler olarak;  

       “İkinci “sınıfta olmanın 1,91 kat ( OR: 1,91 ; CI: 1,26 – 2,91 ), Babanın “ilkokul mezunu ” olması 0,60 kat ( OR: 0,60 ; CI: 0,41 – 0,88 ), 

Sağlık durumunun “ kötü” olarak algılamanın 2,57 kat ( OR: 2,57 ; CI: 1,54 – 4,28 ) etkili olduğu bulunmuştur. 

 

Tablo 4-14 Çocukların Somatizasyon Alt Grup Puanına Göre Somatizasyon Üzerinde Etkili Olan Prediktörler; Lojistik regresyon 

Bağımsız Değişkenler B St. Hata Wald istatiği df P değeri Odds Puanı 
%95 CI 

Alt            Üst 

Sınıf                                      

( Ref:üçüncü sınıf )        İkinci 

                                              

 

,651 

 

 

,2144 

 

9,276 1 0,002 

 

1,917 

 

1,261     2,913 

Babanın Eğitim Durumu    

( Ref: Lise yada ünv).        İlkokul mezunu             

                                              

 

-,504 

 

,198 6,5201 1 0,01 ,604 ,410      ,889      

 Sağlık durumu algısı       

 ( Ref: Çok iyi )                  Kötü 

 

 

,945 

 

,260 

 

3,219 

 

1 

 

0,000 

 

2,574 

 

1,546      4,284 

 

Sabit  ,065 ,147 ,198 1 ,657 1,067  

Model X
2
= 46,264; df=9; p=0,000; Nagelkerke R

2
= 0,072 
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Tablo 4.15’de Olumsuz benlik üzerinde etkili olan prediktörler olarak; 

  

            “Birinci sınıf” da olmanın 1,57 kat ( OR: 1,57 ; CI: 1,04 – 2,36 ), 

Ailede  “ortanca çocuk”  olmanın 1,04 kat ( OR: 1,04 ; CI: 0,75 – 1,45), babanın “ hiç 

okula gitmemiş “ olmasının 0,66 kat ( OR: 0,66 ; CI: 0,34 – 1,20 ), herhangi bir “ sağlık 

sorunu “  0,73 kat ( OR: 0,73 ; CI: 0,65 – 2,90 ), sağlık durumu algısının “ çok kötü “ 

olarak algılamanın 1,37 kat ( OR: 1,37 ; CI: 0,65 – 2,90 ), “ Sabah Sekizde “ işe 

başlamanın 0,66 kat ( OR: 0,66 ; CI: 0,36 – 1,22 ), “ Yıllık izin”  kullanmamanın 0,76 kat ( 

OR: 0,76 ; CI: 0,57 – 1,01 ) etkili olduğu bulunmuştur. 
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Tablo 4-15 Çocukların Olumsuz Benlik Alt Grup Puanına Göre Olumsuz Benlik Üzerinde Etkili Olan Prediktörler; Lojistik regresyon 

Bağımsız Değişkenler B St. Hata Wald istatiği df P değeri Odds Puanı 
%95 CI 

Alt            Üst 

Sınıf                                      

( Ref:üçüncü sınıf )              Birinci 

 

,452 

 

,210 4,653 1 0,07 1,571 1,042     2,369 

Ailede Kaçıncı Çocuk      
(Ref: Sonuncu )                   

                                             Ortanca ,045 ,167 ,072 1 0,78 1,046 

 

,754        1,450 

Babanın Eğitim Durumu    

( Ref: Lise yada ünv).   

                                            Okula hiç gitmemiş 

 

-,440 

 

,321 

 

1,885 

 

1 

 

0,17 

 

,664 

 

,343       1,207 

Sağlık Kuruluşuna başvurmayı gerektiren     

sağlık Sorunu yaşaması                         

( Ref. hayır )                                Evet -,305 ,159 3,656 1 0,05 ,737 ,539      1,008 

Sağlık durumu algısı       

 ( Ref: Çok iyi )                 Çok kötü ,474 ,269 ,704 1 0,40 1,377 ,652      2,906 

İşe başlama Saati       

(Ref: 09:00)               08:00’de başlama -,406 ,309 1,722 1 0,18 ,666 ,363         1,222 

Yıllık İzin                  Hayır 

( Ref: Evet ) ,265 ,145 3,348 1 0,06 ,767 ,578         1,019 

Sabit ,198 ,165 1,449 1 ,229 1,219  

Model X
2
= 52,539; df=15; p=0,000; Nagelkerke R

2
= 0,08 
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Tablo 4.16’da ise Hostilite üzerinde etkili olan prediktörler; 

 

          Sağlık durumunu “ çok kötü “ olarak algılamanın 1,9 kat ( OR: 1,9 ; CI: 0,95 – 4,03 

), İstanbul’da “ sekiz yıl ve daha uzun “  sure yaşamanın 0,63 kat ( OR: 0,63 ; CI: 0,42 – 

0,97 ), Günde “ 13 – 16 saat “ çalışmanın  1,35 kat ( OR: 1,35 ; CI: 1,02 – 1,79 ), 

“ Yıllık izin “ kullanmamanın ise 0,74 kat ( OR: 0,56 – 0,98 ) etkili olduğu bulunmuştur. 
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Tablo 4-16 Çocukların Hostilite Alt Grup Puanına Göre Etkili  Hostilite Üzerinde Olan prediktörler; Lojistik regresyon 

Bağımsız Değişkenler B St. Hata Wald istatiği df P değeri Odds Puanı 
%95 CI 

Alt            Üst 

Sağlık durumu algısı       

 ( Ref: Çok iyi )                 Çok kötü 

 

,672 

 

,369 3,316 1 0,06 

 

1,958 ,950      4,035 

İstanbul’da geçen yaşam süresi 8 yıl ve daha uzun 

(Rref; 7 yıl ve daha kısa)             
-,448 ,214 4,374 1 0,03 ,639 ,420        0,972 

Günlük Çalışma Saati                             13-16 saat 

( Ref;10-12 )                  ,307 ,142 4,672 1 0,03 1,359 1,029       1,795 

Yıllık İzin                  Hayır 

( Ref: Evet ) ,294 ,142 4,305 1 0,03 ,745 ,564        ,984 

Sabit -,189 ,134 1,996 1 0,15 ,828  

 

Model X
2
= 27,144; df=7; p=0,000; Nagelkerke R

2
= 0,04 
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4. TARTIŞMA 

 

           Çalışma yaşamının insan sağlığı üzerinde fiziksel, psikolojik ve sosyolojik etkileri 

olduğu belirtilmektedir. Ağır çalışma koşulları, kişiler arası olumsuz ilişkiler, yetersiz 

sosyal düzenlemeler çalışanın psikolojik sağlığını olumsuz etkilemekte ve birçok 

psikolojik semptomların ortaya çıkmasına ve hastalıklara neden olmaktadır.  

        Çalışma yaşamının olumsuz koşullarından en fazla etkilenen hassas gruplar; kadınlar, 

engelliler ve çocuk çalışanlardır. Bu gruplar içinde çalışan çocuklar, içinde bulundukları 

yaşam dönemi nedeniyle psikolojik sorunlarla en fazla karşılaşan grup olarak 

tanımlanmaktadır. Çalışan çocuklar hem içinde bulundukları ergenlik dönemi nedeniyle 

psikolojik sorunları daha fazla karşılaşmakta hem de çalışma yaşamının olumsuz 

koşullarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu nedenle, psikolojik sağlıkları çalışmayan 

çocuklara göre çok daha fazla risk altındadır.  

      Çocuklarda semptom düzeyinde psikolojik sorunların tanılanması ve risk faktörlerinin 

belirlenmesi ileri yaşlarda psikolojik hastalıkların oluşumunu engellemektedir. Bu 

bağlamda, yapılan bu çalışma çalışan çocukların psikolojik sorunlarının semptom 

düzeyinde belirlenmesi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır.  

        Çalışma; Türkiye’de güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı ile çalışan çocukların 

psikolojik sorunlarına yönelik yapılan sınırlı sayıdaki çalışmalardan biridir. Çalışmanın 

bulguları, araştırmanın soruları doğrultusunda üç bölüm halinde tartışılmıştır. 

 

6.1. Çocukların psikolojik semptomları nelerdir? 

 

          Çocukların %37,3’ünün 17 yaşında,  %80,6’sının erkek, %45,3’ünün birinci sınıf ve  

%71,7’sinin ilköğretim mezunu bulunmuştur. Çocukların annelerinin %77,9’u ve 

babalarının % 76,72’sinin ilkokul mezunu olduğu, annelerin %77,5’inin çalışmadığı 

bulunmuştur. Ailenin aylık gelir durumuna bakıldığında ise büyük çoğunluğunun (%68,1) 

düşük olduğu görülmüştür. Çocukların kardeşleri arasındaki yaş sıralaması 

değerlendirildiğinde, ailenin en küçükleri olduğu (%43,7) ve %84,8’inin anne ve babasıyla 

birlikte yaşadığı bulunmuştur. Çocukların %33,5’inin herhangi bir sağlık sorunundan 

dolayı bir sağlık kuruluşuna gittiği ve %10,2’sinin tanılanmış ve tedavisi devam eden bir 
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kronik hastalığı olduğu bulunmuştur. Çocuklar büyük bölümü (%45,9) şu andaki sağlık 

durumların  “iyi” olarak belirtmişlerdir. Çocukların, son altı ay içerisinde herhangi bir 

sağlık kuruluşuna gitme nedenlerine bakıldığında ise %15,3 ile baş ağrısı, boğaz ağrısı, 

halsizlik, baygınlık hissi, yorgunluk gibi şikâyetlerinin en yüksek oranda olduğu olduğu 

bulunmuştur. Çocukların çalışma koşulları özellikleri incelendiğinde; Çocukların 

%61,1’nin kuaför ve berberlik mesleklerinde çalışmakta olduğu, %57,9’unun sabah saat 

sekizde işe başladığını ve %52,9’unun gece saat dokuz ile 11 arasında işi bıraktığı 

görülmüştür. Günlük çalışma saatleri ortalaması 13,7 ± 1,7’dir. Çocukların %51,9’unun 

günlük 10-12 saat çalıştığı,  haftalık çalışma saati ortalamasının 78,1±10,7 saat olduğu ve 

%52,1’inin haftada 60-78 saat çalıştığı bulunmuştur.  

 

            European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER)  

tarafından Türkiye’ninde dahil olduğu 31 Avrupa Birliği üye ülkelerinde yapılan 

araştırmada, çalışma ortamından kaynaklı psikososyal risklerden “işe bağlı stress ve 

şiddetin” kas-iskelet hastalıkları ve iş kazaları kadar çok  sık görülmeye başlandığı 

belirtilmiştir (ESENER 2010). Çocukların psikolojik sorunları KSE ile belirlenmeye 

çalışılmıştır. Buna göre; KSE toplam puanı 57,6 ± 36,0 olarak bulunmuştur.  Alt grup puan 

ortalamaları sırasıyla; Depresyon 14,6 ± 10,5, Anksiyete 12,8 ± 9,4,  Olumsuz benlik 11,9 

± 9,0, Hostilite  10,4 ± 5,6  ve Somatizasyon 7,7 ± 6,1  olarak bulunmuştur.  

          Kısa Semptom Envanteri’nden alınan puanın yüksek olması psikolojik semptomların 

fazla olduğunu göstermektedir (Şahin ve ark. 2002). Bu çalışmada çocukların KSE toplam 

ortalama puanları median değeri olan 51 puanının üzerinde bulunmuştur. Bu sonuç, 

çocukların psikolojik semptom görülme prevelansının yüksek olduğunu göstermektedir.  

        Kısa Semptom Envanteri ile yapılan çalışmalar incelendiğinde; Ödemiş MEM’de 

elektrik, motor, kuaför ve berberlik, aşçılık gibi bölümlerde meslek eğitimi alan ve aynı 

zamanda çalışan 14 – 19 yaş arasındaki çocuklarla yapılan çalışmada;  KSE alt gruplar 

depresyon puan ortalaması 12,86 ± 9,96, anksiyete puan ortalaması 10,92 ± 8,68, 

somatizasyon puan ortalaması 6,23 ± 5,93, olumsuz benlik puan ortalaması 10,89 ± 8,06 ve 

hostilite puan ortalaması 7,86 ± 5,38 olarak bulunmuştur (Bozkurt ve Çam 2010). Bu 

sonuca göre; bu çalışmada bulunan KSE puan ortalamaları  daha yüksektir. Ankara’da 

ortaokul ve lisede öğrenim gören ve yaş aralığı 13 – 17 olan çalışmayan öğrenciler 
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üzerinde yapılan çalışmada ise; Anksiyete  puan ortalaması 14,25 ± 9,89, depresyon puan 

ortalaması 14,58 ± 10,27, somatizasyon puan ortalaması 3,37 ± 3,73, olumsuz benlik puan 

ortalaması 5,40 ± 4,99 ve hostilite puan ortalamasının ise 4,94 ± 3,91 olduğu 

görülmüştür(Şahin ve ark. 2002).  Bu çalışmadan alınan sonuçlar karşılaştırıldığında; 

anksiyete ve depresyon puan ortalamaları daha yüksek, ancak olumsuz benlik, 

somatizasyon ve hostiliteden alınan puanlar  bu çalışmaya göre daha düşük bulunmuştur.  

      Çalışma grubunu oluşturan çocukların KSE toplam puanlarının yüksek olması, 

çocukların ileri yaşamlarında psikolojik hastalıklar açısından risk altında olacaklarını 

gösterebilir.  

          Çocukların gelişim dönemlerinin devam etmesi nedeniyle işyerinden kaynaklı bu 

risk faktörleri ile baş etmede yetişkinlere göre daha çok zorlanmaktadırlar ve yaşanan bu 

travmalar ilerleyen yaşlarda psikolojik hastalıklara neden olabilmektedir. Çocukların 

gelişim dönemleri yanı sıra iş yeri koşulları, aile yapısı, ekonomik durum, sosyal yaşam 

koşulları, kültür yapısı ve eğitim durumunun psikolojik sorun / semptomların oluşumu 

üzerinde etkisi bulunmaktadır (Dollard ve Ark. 2007). 

 

6.2. Çocukların Psikolojik Semptomları ile Tanıtıcı Özellikler Arasında 

İlişki Var mıdır? 

 

  Sosyodemografik Özellikler 

 Çocukların psikolojik semptomlarının oluşumunda etkili olabilecek 

sosyodemografik özellikleri belirlemeye yönelik yapılan değerlendirmede; KSE toplam ( 

p< 0,01 ), Anksiyete ( p< 0,01 ), Depresyon ( p< 0,05 ), Somatizasyon ( p< 0,01 ) ve 

Hostilite  (p≤ 0,05 ) puanları birinci sınıfta okuyanlarda diğer gruplara göre yüksek 

bulunmuştur. Ayrıca, İstanbul’da 8 yıl ve daha uzun süre yaşayanlarda Hostilite puanı daha 

yüksek bulunmuştur (p≤ 0,05). Birinci sınıfta okuyan çocukların KSE puanlarının yüksek 

olmasının çocukların okula ve çalışma hayatına yeni başlamalarının getirdiği kaygı, endişe 

ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür.  
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        Hostilite puanı; sinirlilik, öfke ve şiddete eğilim semptomlarını göstermektedir. 

İstanbul’da uzun süre yaşayan çocukların Hostilite puanın yüksek olması büyük şehirde 

yaşamanın getirdiği sorunlarla ilişkili olabileceği belirtilebilir.  

          Bu çalışmada, çalışan çocukların sosyodemografik özelliklerinden KSE toplam puan 

ortalaması ile yaş arasında istatiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ancak, 

Çaman ve Özcebe (2010) tarafından Ankara yetiştirme yurdunda yaşayan 13 – 16 yaş 

ergenlerde yapılan çalışmada KSE toplam puanı kızlarda daha yüksek bulunmuştur. 

           Hasebe ve  ark. ( 2004 ) tarafından Amerika Birleşik Devletler’inde  Amerikan ve 

Japon çocuklardan oluşan ve yaş ortalaması 16,1 ± 1,30 olan  ergenlerde yapılan çalışmada 

ise KSE toplam puanı kızlarda her iki grupta erkeklere göre yüksek, ancak bu çalışmaya 

göre karşılaştırıldığında KSE toplam puanı her iki cinsiyete göre daha düşük çıkmıştır. 

(KSE puan ortalaması; Erkek ( Amerikan) ; 17,52 ± 15,23 , Kız ( Ameriken ); 24,5 ± 20,74  

ve Erkek ( Japon ) ( 14,3 ± 12,28 ) ve Kız ( Japon ) 19,11 ± 14,92 ).Şahin ve Batıgün ( 

2008 ) tarafından lise ve üniversite öğrencilerilerinden oluşan 15-25 yaş grubuyla yapılan 

çalışmada KSE’den alınan toplam puan, kızlar ve erkeklerde yapılan bu çalışmaya göre 

daha düşük bulunmuştur.  

          Guillon ve ark. (2003) psikolojik sorunu olan ve olmayan gruplarda Coopersmith 

Benlik Saygısı Ölçeği’ni uygulayarak yaptığı karşılaştırmalı araştırmada; benlik saygısı 

düşük olan adölesanların psikolojik belirtilerinin daha fazla olduğu bulunmuştur. Aynı 

şekilde Türkbay ve ark. ( 2005) 15 – 18 yaş grubunda Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve 

Belirti Tarama  Listesi 90-R kullanarak yaptığı araştırmada adölesanların benlik saygısı 

puanlarının ters yönde bir koralasyon gösterdiği bulunmuştur. 

 

 Aile Özellikleri 

Çocukların KSE toplam ve alt grup puanları ile aile özellikleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Aile özelliklerinden; aileden, arkadaş ve özel bir 

insandan alınan sosyal destek düzeyi ÇBASDÖ ölçeği ile belirlenmiştir. Ancak, KSE 

puanları ile ÇBASDÖ ölçeği arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Çetin ve Çavuşoğlu 

(2009) tarafından farklı illerdeki yetiştirme yurdunda kalan çalışmayan ergenler ile 

ailesiyle birlikte yaşayan ve 17-20 yaş arasındaki ergenlerle yapılan çalışmada KSE toplam 
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puanı yetiştirme yurdunda kalanlarda bu çalışmaya göre yüksek, ailesiyle birlikte 

yaşayanların KSE toplam puanı ise bu çalışmaya göre düşük bulunmuştur.  

Ergenlik dönemlerinde yetişkinlerden alınan sosyal destek; bireylerin akademik 

başarısını, benlik saygısını, sorunlarla başetme becerisini, benlik saygısının gelişimini ve 

geleceğe ilişkin olumlu beklentilerini pozitif yönde etkilediği belirtilmektedir (Heino ve 

ark. 2001 ). Sumon (2007) tarafından yapılan diğer araştırmada ise çocukların çalışmasında 

aile geliri düzeyinin çok önemli olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmada; çalışan çocukların 

neredeyse tamamının sosyoekonomik düzeyinin düşük olduğu bulunmuştur.Thabet (2010) 

tarafından Filistin, Gaza’da çalışan çocuklarda yapılan araştırmada; kardeş sayısı 8 ve üstü 

çocukların depresyon puan ortalamaları diğer gruplara göre daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Aynı grupta, ailesinin ekonomik durumunun “düşük” olanlarda anksiyete 

puanı diğer gruplara göre daha yüksek bulunmuştur. 

 

 Sağlık Özellikleri 

Çocukların psikolojik semptomlarının oluşumunda etkili olabilecek sağlık 

özelliklerini belirlemeye yönelik yapılan değerlendirmede; Herhangi bir sağlık kuruluşuna 

son 6 ay içerisinde yaşadıkları sağlık sorunlarından dolayı başvuranların KSE toplam ( 

p<0,01 ), Anksiyete ( p< 0, 01 ), Depresyon ( p=0,001), Somatizasyon ( p< 0,001 ), 

Olumsuz benlik ( p<0,05 ) ve Hostilite (p< 0,05) puanları herhangi bir sağlık sorunu 

olmayanlardan yüksek bulunmuştur.Kronik hastalığı olan grubun  sadece Somatizasyon 

(p=0,01) ve Hostitilite (p< 0,05) puanı olmayan gruba göre yüksek bulunmuştur. Sağlık 

durumunu “çok kötü” algılayan çocukların; KSE toplam (p=0,001), Anksiyete (p≤0,05), 

Depresyon (p<0,001), Somatizasyon (p<0,05), Olumsuz benlik (p<0,05), Hostilite 

(p<0,001) puanı diğer gruplara göre yüksek bulunmuştur. 

            Somatizasyon; emosyonel disforiyi bedensel belirtilerle ifade etme biçiminde 

tanımlanmaktadır (Sayar 2002; Spinhoven ve ark. 1997). Somatizasyonda psikososyal 

veya duygusal sorunlar bedensel belirtilerle ifade  edilerek tıbbi yardım aranır (Ford 1986 

). Yapılan çalışmalara göre; Somatizasyona, psikiyatrik hastalıklar içerisinde en sık 

depresyon ve ve anksiyete eşlik etmektedir ( Fabrega 1990).  
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Depresyonun duygudurum bozukluğu belirtileri yerine daha çok somatik 

semptomlarla ifade edildiği bilinmektedir ( Simon 1999). Depresyonda en sık görülen 

somatik belirtiler olarak; ağrı, halsizlik, yorgunluk, sersemlik hissi, nefes darlığı, çarpıntı 

gastrointestinal semptomlar, vücudun çeşitli yerlerinde karıncalanma belirtilmektedir ( 

Lipowski 1990 ve 1998; Sağduyu 1994; Katon ve ark. 1991).   Lipowski (1990) tarafından 

psikiyatri kliniklerde yatmakta olan veya ayaktan izlenen depresyon tanısı almış olan 

hastalar ile yapılan çalışmada, hastaların %10 ile %30’unun ilk başvurularının bedensel 

şikayetler nedeniyle olduğu bulunmuştur. Sağlık kuruluşuna başvuran depresif bireyler 

hüzün ve çökkünlük yerine daha çok baş ağrısı, epigastrik ağrı ve göğüste baskı hissi gibi 

bedensel semptomlar ile rahatsızlıklarını belirtmişlerdir. (Guggenheim 2000; Köroğlu 

2007). Yapılan bir diğer araştırmaya göre; 13-16 yaş grubunda olan ve  çok sayıda somatik 

belirti tanımlayan  adölesanların ileriki  4 yıl içinde depresyon geçirme olasılıklarının 

yüksek olduğu bulunmuştur (Zweigenbaum 1999).  

               

Anksiyete, Latince’de “ango” ve “anxio” sözcükleriyle, Roma’da “anxietas” 

sözcüğü ile devam eden bir korkuyu  ifade eden, “ angor” ile de bugünkü panik bozukluğı 

tarif eden tabloyu tanımlamaktadır (Özen ve ark.2010). Anksiyete, kişinin sağlığıyla ilgili 

olumsuz bilişsel değerlendirmelere  ve bedensel belirtilerin daha tehlikeli ve katastrofize 

ederek değerlendirmelerine neden olmaktadır. Yaygın anksiyete bozukluğu belirtileri; kas 

ağrıları, halsizlik, diyare, sersemlik hissi ve mide şişkinliğidir (Köroğlu 2001).  Yapılan 

deneysel araştırmalarda, anksiyetenin, ağrı gibi duyum ve  belirtilerin eşiğini düşürdüğü ve 

bu duyumlara olan toleransı azalttığı bulunmuştur ( Barsky 1992). Mumford ve ark. (1991) 

tarafından Bradford Somatik Envanteri’ni kullanarak yapılan çalışmada, birinci sağlık 

hizmetlerine bedensel belirtilerle başvuran depresyon ve anksiyete bozukluğu tanılı 

hastaların prevalansı %70-80 olarak bulunmuştur.  

Ancak, psikolojik hastalıklara olan bakış açısında kültürlerin önemli etkisi 

unutulmamalıdır. Bu bakış açısına göre hastalığın görülme şekli etkinebilmektedir. Az 

gelişmiş toplumlar sağlık sorunlarını toplumun desteğini ve onayını alarak  yansıtırken, 

gelişmiş batı toplumlarında ruhsallaştırma daha çok görülmektedir (Baskak ve Çevik 2007; 

Duddu ve ark. 2003; Kirmayer ve Young 1998; Kellner 1990). 
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 Çalışma Özellikleri 

 Çocukların psikolojik semptomlarının oluşumunda etkili olabilecek çalışma 

özelliklerini belirlemeye yönelik yapılan değerlendirmede; Kuaförlük ve Berberlik 

dallarında çalışan çocukların Anksiyete (p≤0,05) puanı diğer gruplara göre yüksek 

bulunmuştur. Çalışan çocukların işe başlama saatinin sabah 7 olanların Somatizasyon 

(p≤0,05) ve Olumsuz benlik (p<0,05) puanı işe geç başlayan gruplara göre yüksek 

bulunmuştur. Günlük çalışma saati 13-16 saat olan çocukların Depresyon (p<0,05), 

Somatizaston (p<0,05) ve Hostilite ( p≤0,05) puanı daha az çalışan gruplara göre yüksek 

bulunmuştur. Yıllık izin kullanabilen çocukların Hostilite (p<0,05) puanı ise diğer gruplara 

göre düşük bulunmuştur. 

 Uddin ve ark. (2009) tarafından Bangladeş’te yapılan çalışmada; farklı iş 

sektöründe çalışan çocuklardan 14-16 yaşlarında ki ergenlerin %22,2’sinin ve 16-18 

yaşlarında ki ergenlerin %27,8’inin günde 14-16 saat çalıştığı bulunmuştur. Çocukların 

çalışma koşulları ve özellikleri ile sağlık durumu arasında yakın ilişki olduğu belirtilmiştir. 

Çocukların çalıştığı iş alanı ve süresi önemli bir faktör olduğu belirtilmiştir.Uzun çalışma 

saatlerinin özellikle gelişim dönemlerinin en hassas süreçlerini yaşayan ergenlerin akut ve 

kronik hastalıkların oluşumunda etkili olduğu bulunmuştur. Salminen (2004) uluslarası 

literatür tarama yöntemiyle yaptığı çalışmada çalışan çocukların yetişkinlere göre iş 

kazalarına, stresine ve psikolojik hastalıklara daha çok maruz kaldıklarını belirtilmiştir. 

Ayrıca, uzun çalışma saatleri çocukların kendilerini yetersiz ve öfkeli hissemelerine 

ve aynı zamanda çocuklarda öz-güven kaybı, hayal kırıklığı, benlik saygısında 

zedelenmeye neden olduğu belirtilmektedir.  Bangladeş’te yapılan çalışmaya göre; 

çocukların sahip olduğu hastalıkların %40’ını psikolojik hastalıklar olduğu bulunmuştur. 

Fujino ve ark.(2006) yaptıkları sistematik bir çalışmaya göre; uzun çalışma saatleri ve 

yoğun çalışma ile psikolojik hastalıklar arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirtilmiştir. 

Bununla birlikte, yapılan bir çok çalışmada da, uzun çalışma saatlerinin ve çalışma 

yoğunluğunun çalışan çocukların psikolojisinin üzerindeki olumsuz etkisi olduğu 

bulunmuştur (Spurgeon ve ark.1997; Mortimer ve ark.1996; Mortimer ve ark. 2002; 

Steinberg ve ark.2002; Bandeali ve ark. (2008) 
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6.3. Çocukların Psikolojik Seemptomlarının Oluşumunda  Etkili Olan 

Prediktör Faktörler Nelerdir? 

Çalışan çocuklarda psikolojik semptomların oluşumunda etkili olan faktörleri            

belirlemek  amacıyla yapılan regresyon modellemesinde semptom oluşumunu etkileyen 

faktörler bulunmuştur.  

KSE toplam puanına göre etkili olan prediktörler değerlendirildiğinde; 

 Genel psikolojik semptom görülme sıklığı; sağlık durumunu “çok kötü 

algılayan” çocuklarda 2,07 kat, “yıllık izin kullanmayan” çocuklarda 0,73 

kat diğer gruplara göre daha fazla görülmektedir. 

 Ansiyete semptomları görülme sıklığı; ikinci sınıfta okuyan çocuklarda 1,5 

kat,günde 13-16 saat çalışan çocuklarda 1,26 kat, herhangi bir sağlık sorunu 

olan çocuklarda ise 0,63 kat diğer gruplara göre daha fazla görülmektedir. 

 Depresyon semptomları görülme sıklığı; sağlık durumunu “çok kötü 

algılayan”çocuklarda 2,2 kat ve herhangi bir sağlık sorunu olan çocuklarda 

ise 0,75 diğer gruplara göre daha fazla bulunmuştur. 

 Somatizasyon semptomları görülme sıklığı; ikinci sınıfta okuyan çocuklarda 

1,91 kat, sağlık durumunu “çok kötü algılayan” çocuklarda 2,57 kat ve 

baabsı ilkokul mezunu olan çocuklarda 0,60 kat, diğer gruplara göre yüksek 

bulunmuştur. 

 Olumsuz benlik semptomları görülme sıklığı; sağlık sorunu olan çocuklarda 

0,73 kat, sağlık durumunu “çok kötü algılayan” çocuklarda 1,60 kat, ailede 

ortanca çouk olmanın 1,04 kat, işe başlama saati erken olan çocuklarda 0,66 

kat ve baabsı hiç okula gitmeyen çocuklarda 0,66 kat, diğer gruplara göre 

fazla bulunmuştur. 

           Yukarıda da belirtildiği gibi psikolojik semptomlar üzerinde etkili olan 

prediktörlerin literatür ve ilgili çalışmalarla benzer olduğu görülmektedir. Nitekim, bu 

değişkenlerin etkisi tartışmanın bir önceki bölümünde tartışılmıştır.  
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 Bu çalışmada istatistik analizlerinde anlamlı ilişki bulunmayan ancak regresyon 

analizinde anlamlı bulunan etkili prediktörler bulunmuştur.Bunlar, Somatizasyon 

semptomları üzerinde; aile içerisinde ortanca çocuk olma ve babanın eğitim durumunun 

etkili olduğu bulunmuştur. Olumsuz benlik üzerinde ise; aile içerisinde ortanca çocuk 

olma, babanın ilkokul mezunu olması ve sabah 7’de işe başlamanın  etkili olduğu 

bulunmuştur. 

Çalışma bulguları çocukların psikolojik semptom ve hastalıklarına yönelik 

hazırlanacak programlar için temel veri sağlanmıştır. 

 

 Çalışmanın Güçlü Yönleri 

 Çalışma verilerinin geçerli ve güvenilir bir araçla toplanması. 

 Çalışmanın Sınırlılıkları 

 Çalışma sonuçlarının sadece örneklem grubuna genellenebilir olması 

 Çalışma verilerinin çocukların öz bildirimine dayalı olması 

 Çalışmanın Hemşirelik Uygulamalarına Katkısı 

 Bu çalışma ile çalışan çocukların psikolojik semptomlarının 

prevalansı ve etkileyen faktörler açıkça ortaya konmuştur. 

 Çalışma sonuçları sunulacak iş sağlığı ve iş sağlığı hemşireliği 

uygulamalarında risk önleme programları için temel veri sağlamıştır.  
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

5.1. Araştırma Sonuçları 

 

Çalışan çocuklarda psikolojik semptomların prevelans ve etkileyen faktörleri belirlemek 

amacıyla planlamıştır. Çalışma bulguları; Anksiyete, Depresyon, Somatizasyon, Olumsuz 

benlik ve Hostilite’nin görülme sıklığının yüksek olduğunu göstermiştir. Çalışmanın diğer 

sonuçları aşağıda özetlenmiştir. 

 

  Çocukların yaş ortalamasının 17 ± 0,8,  %80,6’sının (n:675 ) erkek olduğu 

bulunmuştur. 

 Çocukların, annelerin %77,9’u ve babalarının % 76,7’sının ilkokul mezunu olduğu, 

ailenin aylık gelir durumunun %68,1 ile düşük olduğu bulunmuştur.  

 Çocukların %33,5’inin  sağlık sorunlarından dolayı bir sağlık kuruluşuna gittiği ve 

sağlık durum algısının %45,9  ile “iyi “ olduğu belirtmişlerdir. 

 Çocukların %61,1’nin kuaför ve berberlik meslekleklerinde çalışmakta olduğu, ve 

günlük çalışma saatleri ortalaması 13,7 ± 1,7’dir. 

 Çocukların toplam KSE  toplam puanı 57,6 ± 36,0 ve alt grup puanları; 

depresyon’un 14,6 ± 10,5, anksiyete’nin 12,8 ± 9,4,  olumsuz benlik’in 11,9 ± 9,0, 

hostilite’nin 10,4 ± 5,6 ve somatizasyon’un 7,7 ± 6,1 olduğu bulunmuştur. 

 Çocukların KSE toplam puanına göre psikolojik semptom oluşumu üzerinde etkili 

olan prediktörler olarak; sağlık durumunu “çok kötü” olarak algılamanın 2,07 kat  ( OR: 

2,07, CI: 1,01 – 4,27 ), yıllık izin kullanmamanın 0,73 kat ( OR: 0,73, CI: 0,55 – 0,97 ) 

artırdığı bulunmuştur. 
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5.2. Öneriler 

 

       Araştırma bulguları doğrultusunda çalışan çocukların ruh sağığının korunmasında 

aşağıdaki önerier belirtilebilir. 

 

 Çalışan çocukların ruh sağlığının gelişimi ve korunması için tüm MEM’ler de okul 

sağlık biriminin oluşturulması ve en az bir iş sağlığı hemşiresinin istihdam edilmesi. 

 Bütün MEM’lerde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğretmenlerinin istihdam 

edilmesi. 

 Psikolojik semptomların önlenmesi için risk önleme programlarının düzenlenmesi. 

 Sosyoekonomik düzeyi düşük olan çocukların ailelerinin ve çocukların yapılan 

taramalarla belirlenmesi. 

 Sosyoekonomik düzeyi düşük olan çocuk ve ailelerinin Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası’nın  niteliklerinden olan “Sosyal Devlet “ olma özelliği temel alınarak sosyal 

politikaların geliştirilmesi. 

 Özellikle, MEM’lerde okuyan çocukların mesleki ve kişilik gelişimini 

destekleyecek eğitimler ve sosyal programların düzenlenmesi.  

 Çocukların çalışma koşulları ile ilgili  “İş Güvenliği ve İş Sağlığı” tüzüğünde 

gerekli özel düzenlemelerin yeniden düzenlenmesi.  

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, çocukların çalışma koşullarını 

düzenleyen yasal düzenlemelerinin yerinde uygulanabilirliğini sık aralıklarla denetleyecek 

özel birimin oluşturulması. Aksi hareketlerde, adli ve cezai yaptırımların öngörülmesi. 
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