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özümünde etkisi olabilecek de i kenlerin 

tan t lmas  arac l yla uygulamaya yönelik bilimsel 
bir çerçeve çizmektir.  

Psikoloji literatürü incelendi inde bilgisayar 
kayg s n n çok farkl  aç lardan, ayr nt s yla 
incelendi ini görüyoruz. Bilgisayar kayg s n n 

lçülmesi, bu ölçümlerin psikometrik özellikleri, 
bilgisayar kayg s  ile ki ilik özellikleri ve ya am 

 

a 

 

a da 
di 
dir. 

 
 

 
eti 
ayar 

 

Bilgisayar Kayg s  

an CemOk  Ç rako lu 
okanc@baskent.edu.tr 

tirel - Yara   

 
Dünya tarihi bir bin

ne
h z na ayak uydurmakta hepimizin zor

üzy l olarak an lmay  çoktan haketmiy
görünüyor. Dijital teknolo
en önemli aç l m  ise bilgis
gerçekle iyor. yerlerimizde, evlerimizde, okullarda, ö

arlar olmadan yap lamaz hale gelmi  
durumda. nternet ad  verilen sanal dünya ise 
teknolojinin bu alanda ula t  ve hala birço umuz 
için ak l almaz olarak nitelenebilecek bir ba ka boy
K sacas  art k bilgisayars z ya amak öyle dursun, 
birçok alanda bilgisayar dünyas ndaki son 
geli melerden haberdar olmamak, ya am n gerçekte
de zorla mas  anlam na geliyor. 

Madalyonun di er yüzüne bakt m zda ise 
bamba ka bir eyle kar la yoruz. Sosyal, ekonom
demografik, yeri geldi inde politik, yeri geldi
ise bu etkenlerin hepsinin kesi ti i noktalardan 
birinde duran e itim gibi etkenler nedeniyle, ne 
yaz k ki hepimiz bilgisayar teknolojisinin bize 
sunduklar ndan yeterince yararlanam yoruz. 
Elbetteki bizlerin de bu konuda yapabilece i bir 
eyler her zaman var. çinde ya ad m z dünya ister 

istemez bir i  bölümü de yapm  bizler için. Nas l m ? 
En yak ndan birkaç örne i s ralamak gerekirse; 
e itimciyseniz ö rencileriniz, anne-baba iseniz 
çocuklar n z, bu teknolojiye daha yak n olmak için 
sizin elinizden geleni yapman z  bekliyorlar. Di
yandan yukar da, bilgisayar teknolojisine ula ma
konusunda bizleri bazen eli kolu ba l , bazen d
s n rs z k labilen etkenlere de inilirken özellikle 
belirtilmeyen ba ka etkenler de var ki; baz lar m z 
için bilgisayar teknolojisinin ba lamadan bitmesinin 
en büyük sorumlular  belki de. Bilgisayara yönelik 
savunma mekanizmalar n , farkl  düzeylerdeki 
kayg lar  ve korkular , at flar , problem çözme 
stratejilerini ve burada sayamad m z daha birçok 
de i keni bir araya getirsek san r m “psikolojik 
etkenlerden” söz etti imiz hemen anla lacakt r.  

Bilgisayarlar n ya am m zda h zla yer 
etmeye ba lamas yla birlikte psikoloji literatüründe
bilgisayar-insan etkile imini oldukça geni  bir 
yelpazede irdeleyen ara t rmalar n say s n n da 
giderek artmaya ba lad n  görüyoruz. Bu yaz da 
bilgisayar-insan etkile imini olumsuz yönde 
etkileyen hatta birey üzerindeki etkileriyle bu 
etkile imi bir s k nt  yuma na dönü türüp bazen de 
imkans z k lan psikolojik etkenlerden sadece biri o
Bilgisay n n ar Kayg s  üzerinde durulacakt r. Yaz
temel amac  ise bilgisayar kayg s n n tan mlanmas , 
olas  nedenlerinin belirlenmesi, özellikle de e itim 

özellikleri (demografik de i kenler) aras ndaki 
ili kiler ise en çok ara t r lan konular olarak ç k yor
kar m za. Bilgisayar kayg s n  tutumlar, etioloji*

sektöründ
ç

 ve 
sa alt m (tedavi) aç s ndan irdeleyen çok say d
ara t rmaya da rastlamak mümkün. Ara t rma 
bulgular na öyle bir göz att m zda bilgisayar 
kayg s  üzerinde neden bu kadar duruldu u aç kça 
görülmektedir. Bu ara t rmalar n sonuçlar , 
bilgisayar kayg s n n, oldukça s k görülen ve bireyin
ya am na olan etkileri aç s ndan hiç de 
küçümsenmeyecek bir problem oldu unu 
dü ündürmektedir. Deakin Üniversitesi’nde (2) 
yap lan bir ara t rmada her on ö renciden birinin 
bilgisay
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ar kayg s  ya ad  bulunmu tur. Rosen ve 
Maguire (1) taraf ndan yap lan ve 81 ara t rma 
sonucunu kapsayan bir meta-analiz çal mas nd
örneklemin  yakla k % 10’luk bir bölümünün cid
derecede bilgisayar kayg s  ya ad  belirtilmekte
Kad nlar n erkeklere oranla göreceli olarak daha
fazla bilgisayar kayg s  ya ad  ve ya  de i keninin
bilgisayar kayg s  konusunda istatistiksel olarak 
anlaml  olmad  ara t rman n di er önemli bulgular
aras nda yer almaktad r. Ara t rma özetle, cinsiy
farketmeksizin her ya  grubundan insan n bilgis
kayg s  ya ayabilece ini vurgulamaktad r. Bilgisayar
kayg s n n demografik ve ki ilik özellikleriyle ili kili 
oldu unu rapor  eden birçok bilimsel çal ma 
bulunmaktad r. (3,4)     

 
Bilgisayar kayg s  nedir? 

 
Maurer (6) bilgisayar kayg s n  “bireyin 

bilgisayar teknolojisini kullan yor oldu unu 
dü ündü ünde veya gerçekten bilgisayar kulland nda 
ya ad  endi e ve korku” olarak tan ml yor. Bilgisayar 
kayg s  bireylerin yo un olarak engellenme**, 
a k nl k ve kolay uyar labilirlik*** ya amalar na 

neden oluyor ve bunlar pani e neden olabiliyor. 
Hayal k r kl , utanma ve ba ar s zl k korkular , bu 
insanlar n s kça ya ad klar  olumsuz duygulardan 
sadece birkaç . Bilgisayar kayg s n n fiziksel 
belirtilerine gelince; terleme, ellerde nemlenme, kar n 
a r s , nefes darl  ya da bo uluyor gibi olma hissi, 
çarp nt  ve dudaklarda gerilme gibi bilinen kayg  
belirtileri say labilir. Fajou (2), bilgisayar kayg s n n 



ya and  durumlar ve bu durumlara ili kin 
duygulan mlar  gözden 
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- Eve bir fare mi getirdin? Onu çabuk buradan ç kar! 

geçirdi i çal mas nda; 
konusunda ya anan ba ar s zl a ait dü üncelerden 

iliminde oldu unu 
belirtmi e bu durumlara aç klay c  örnekler 
getirmi

umlar 

ir. 
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Bilgisayar kayg s  m  bilgisayar fobisi mi? 
 
Bu bilgiler nda bak ld nda özgül 

fobilerle bilgisayar kayg s  olarak tan mlanan olgu 
aras nda birtak m benzerlikler oldu u 
görülmektedir. Özgül fobilerin 4 önemli özelli ini 
öyle s ralayabiliriz:  

(1) bir nesne veya duruma kar  duyulan 
srarc  ve rasyonel olmayan korku, 

) bu nesne veya ortamdan kaç nma iste i,  
li 

dereced gusal rahats zl k ve 
ey 

e bak ld nda 
bu kriterlerin hepsini kar lad klar n  görmekteyiz. 

el 

 bir 
n 

an 
önemlidir. 

Bilgisayar kayg s  olan bireylerin, onlar  

ilgisayarla yap lmas  gereken 
i leri eld

i tahmin etmek 
zor olm  
bilgisay luk 

ar n bilgisayar 
fobisi ya

isini bilgisayar ba nda iken 
dü ünd

g s  

 
amas  riskidir. 

a 
 

 gibi birçok nedenden dolay , özellikle 
ö renci

i 

li ki 

a 

an 
en 

 
d r. 

alar nda, 
 i aret 

olumsuz duygulan mlar n, verileni anlamak 

tir. Do ru oldu u bilinen bir eyin 
kabullenilmesinde zorluklar n ya and  dur
çabuk uyar labilirli e örnek olarak verilebilir. 
Bilgisayarlar n baz  eyleri neden ve nas l yapt n n 
ya da neden belirli yönde tepkiler verdi inin 
anla lmad  yani daha genel bir ifadeyle 
bilgisayar n i leyi  ilkelerinin bilinmedi i 

Di er yandan özgül fobilerde görülen rasyon
olmayan korku ile bilgisayar kayg s nda sözü edilen 
korku aras nda birtak m farklar bulundu u 
dü ünülebilir. Bu fark, bilgisayar fobisi 
(computerphobia veya cyberphobia) ve bilgisayar 
kayg s n n nedenleri sorguland nda anlaml
de i ken olarak kar m za ç kmasa da, problemi
belirlenmesi ve dolay s yla sa alt m  aç lar nd

ve bili lerden kaynaklanma e
 v

durumlarda bireylerin çabuk uyar labilirlik / 
k zabilirlik ya ama olas l  oldukça yükselmekted
Tekrarlanan ba ar s zl klar ise engellenme 
duygusunun ya anmas na neden olabilecek
durumlardan biridir. lgilenilen konuda kar la lan
güçlükler veya bilgisayarlar n teknik probleml
nedeniyle bireyler s kça sorunla kar la makta, 
bunun sonucunda da engellenme duygusu 
ya amaktad rlar. Di er yandan, engellenmenin, 
çabuk uyar labilirli in ve a k nl n, bilgis
ili kin kavray n ve prati in artmas yla birlikte
ortadan kalkaca  dü üncesi birçok uzman 
taraf ndan kabul görmektedir. 

(2
(3) bu durumdan kaynaklanan önem
e duy
(4) bu korkunun ak ld  oldu unun bir

taraf ndan bilinmesi.  
Bilgisayar kayg s  olan bireyler

bilgisayardan tamamen uzak tutacak bir korku 
ya amad klar n , ama b

e yapmak veya ba kalar na yapt rmak gibi 
kaç nma davran lar  göstereceklerin

ayacakt r. Bilgisayar kayg s  ya ayan bireyler,
ar ba nda çal rken genel bir huzursuz

ve endi e ya amaktad rlar. Buna k
anan durumlarda, birey bilgisayar 

gördü ünde veya kend
ü ünde panik ya amaktad r ve yo un 

kaç nma davran lar  göstermektedir. Burada 
vurgulanmak istenen ana tema ise; bilgisayar kay
ya ayan bireylerin bilgisayar ba nda iken sergileyecekleri 
davran lar n, bilgisayar fobisi ya ayan bireylerin
davran lar  kadar d ardan gözlenebilir olm
Okul ve dersane gibi, ö retmenlerin sorunlar n 
tesbitinde ve çözümünde önemli rol oynad klar  
e itim ortamlar nda yukar da belirtilen risk daha d
önem kazanmaktad r. Çünkü ya , akran grubu ve
sosyal bask

ler ya ad klar  sorunu dile getirmekten 
çekinebilirler. Bu yüzden bilgisayar e itimi ve 
bilgisayar destekli e itim alan nda hizmet veren 
e itimcilerin, ayn  zamanda anne babalar n 
bilgisayar kayg s n  yak ndan tan malar  ve 
belirtilerini tesbit edebilmeleri, hem uygun müdahale 
yolunu izleyebilmeleri hem de sorunu ya ayan 
ö rencilerin e itimden daha etkin yararlanabilmeler
için çok önemlidir. 

Günümüz ya am ko ullar  ve özellikle 
Türkiye ele al nd nda, bilgisayarlarla yo un i
içinde bulunan gruplardan bir tanesini de 
ö rencilerin ve ö retmenlerin olu turdu unu 
görmekteyiz. Her ne kadar elimizde 
güvenebilece imiz istatistiksel veriler olmasa d
üniversitelerde, kolejlerde, baz  devlet okullar nda ve 
yeni de olsa birtak m okul öncesi e itim 
kurumlar nda giderek artan oranda bilgisayar 
kullan m  oldu unu biliyoruz. Bu tablo, ö renci ve 
ö retmenleri bilgisayar kayg s  aç s ndan, en az nd
bugün için bir risk grubu olarak dü ünmemize ned
olmaktad r. Dünya psikoloji literatüründe de bu
dü ünceyi destekleyecek bulgulara rastlanmakta
Örne in Bradley ve Russell (1), Avusturalya’da 
yapt klar  ve 350 ö retmeni kapsayan çal m
ö retmenlerin % 30’unda bilgisayar kayg s n
eden belirtiler oldu unu rapor etmektedirler. 
Teknolojik aç dan bizden oldukça ileri durumda 



  

n sahip oldu u e itim 
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nuda 
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rmektedir. Bu 

 

 

umda bunun üretimi ketleyici oldu unu 
söyleyebiliriz in verilen i  
üzerinde raha tedir. Ayr ca 
zaman bask s zme metoduyla 
ö renmekten al sk s n n 
yo un olarak sanlar 
ö renilece rine konuyu 
k sa süreli ha ak metodlar 
denemektedirler. Böy n ve verimli 
bilgisayar ö k güç 
olacakt r.  

Bilgis  nedeni ise 
ö renme ortam l d r. 
Çünkü r nda 

an 
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iz 
yim.  
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geler rahat bir çal ma ortam  
sunmak
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minin 
ba ar y düllendirmek oldu u unutulmamal d r. 

ar s z oldu u durumlarda 
uyarma , ba ar l  oldu u durumlarda ise 
ödüllen  

e 
 

n 
r. 

 

gibi 
eya bir 

oldu unu bildi imiz Avusturalya’dan gelen 
sonuçlar , Türkiye’ni

jisini dü ünerek gözden geçirdi imizde 
ö renci ve ö retmenlerimiz için duydu umuz endi
hakl  temellere oturmakta ve belki de bu ko
ilerde ya abilece imiz sorunlara kar  imdide
önlem alma yönünde aç k sinyaller ve
noktada, e itim ortamlar nda bilgisayar kayg s na
neden olabilecek etkenleri gözden geçirmek uygun 
olacakt r. 

Ö rencilerde kar la lan bilgisayar 
kayg s n n en önemli nedenlerinden bir tanesinin 
ö rencilerin üzerindeki zaman bask s  oldu unu 
görüyoruz (2). Uygulanmas  gereken müfredat n 
öngörülen zaman içinde yeti tirilmesi, s navlar n
yap lmas  gibi zamana ba l  aktiviteler, bir aciliyet 
mesaj  ta makta ve bu mesaj ö rencilere sözlü ve 
sözsüz ileti im kanallar  arac l yla iletilmektedir. 
Birçok dur

 çünkü zaman bask s , zihn
t çal mas n  engellemek
 ö rencileri problem çö

koymaktad r. Zaman ba
hissedildi i durumlarda in

k konu üzerinde dü ünmek ye
t rlamalar na yard mc  olac

le bir ortamda etki
renimi yap lmas n  bekleme

ayar kayg s n n bir ba ka
ndaki otorite figürlerinin var

ö retmen “do ru” ve “yanl ” yarg la
bulunabilecek bir otorite kayna d r. Ö retmenin 
konu üzerindeki hakimiyeti, bir yeti kin olarak 
ortamda bulunmas  ve ta d  ö retmen unvan nd
kaynaklanan statüsü, ö renciler üzerindeki otorite 
figürü alg s n  üç ayr  yönden desteklemektedir. Bu
durum, bilgisayar kayg s  ya ayan ve zaten 
üzerlerinde zaman bask s  hisseden ö rencilerin 
içinde bulundu u durumu zorla t rabilecek, 
psikolojik bask y  artt rabilecek ve pani e neden 
olabilecek bir etkendir. Ö rencilerin ya ad klar  
bilgisayar kayg s na neden olabilecek etkenlerden en 
önemli görünen ikisine k saca de indikten sonra 
ö retmenlerimize yard mc  olabilecek ve bugün
kadar kar la mam  olsalar bile bundan sonra 
kar la t klar nda, bilgisayar kayg s na nas l 
yakla abilecekleri konusunda yararlanabilecekleri bir 

bak  aç s  sunmak için iyi bir noktaya geldi im
dü üncesinde

Bu noktada, problemin duygusal yönünün
a r bast n  ve dikkatli bir gözlemle bu duygus
deneyimin davran  üzerindeki etkilerinin tesbit 
edilmesi gereklili ini vurgulamak gerekmektedir. 
Kolayca tahmin edebilece iniz gibi ö renciler, d
önce de de inilen sosyal bask , utanma gibi birçok 
nedenden dolay  problemi size do rudan açmaktan
kaç nabilirler ve bu da zaman nda tesbit edilemeyen 
birçok problem gibi kayg  probleminin de gi
büyümesine neden olabilir. Di er yandan, 
ö retmenlerimizin e itim alan ndaki tecrübe v
sezgileriyle birle ti inde, bilgisayar kayg s  ya ay
ö renciler için yapabilecek yard m  olabildi ince
zenginle tirebilecek birtak m bilgileri burada k saca 
özetlemenin yararl  olaca  inanc nday m.  

 
Neler yap labilir? 

 
Sizlerin de bildi i gibi, ö renme ortam nda 

rekabeti geri planda b rakan, i birli ini peki tiren 
davran lar ve yöner

tad r. Böyle bir ortam birçok ö renciye 
bilgisayar kayg s n  ciddi bir soruna dönü meden 
a ma olana  sa layacakt r. Kayg y  azaltmak için
izlenebilecek stratejilerden bir di eri de kayg s  ola
ö rencilere “ba ar ” hissedecekleri basamaklarda 
egzersiz yapt rmak, bilgisayarda belli bir yetkinlik v
özgüven kazanmalar ndan sonra daha karma k 
basamaklara geçmektir. Ö rencilere, hata 
yapabilecekleri ve bunun do al oldu u yönünde 
aç klamalarda bulunmak hem onlar n hata 
konusunda esnek olmalar n  sa layacakt r, hem d
otorite figürü olarak ö retmenin de böyle bir 
esnekli i oldu u mesaj n  vererek kayg y  
azaltacakt r. Herhangi bir e itim ortam nda, 
motivasyonu art ran en verimli ö retim biçi

 ö
Oysa, ö renciyi ba

k
dirmemek ve geribildirim vermemek s kl kla

kar la lan bir ö retim hatas d r. Bu yolla ö renciy
verilen mesaj “sen bunu beceremiyorsun”dan ba ka
bir ey de ildir. E itimde bu türden yakla mlar
önemli bir motivasyon kayb na neden olaca  aç kt
Dolay s yla da ö rencilerin isteksizlik, ilgisizlik, öz-
güven kayb  gibi istenmeyen duygular ya amalar  
beklenmeyen bir sonuç olmayacakt r. Bu nedenle 
ba ar n n ödüllendirilmesi (örne in; aferin, çok güzel 
gibi) kayg n n azalt lmas  ve performans n artmas
aç s ndan çok önemlidir. Tüm bunlara ra men 
bilgisayar kayg s  ya ad n  tesbit etti iniz 
ö rencilerin kayg lar n  a malar  için yapaca n z, 
tamam  iyi niyet ürünü müdahaleleriniz bazen 
istedi iniz olumlu sonuçlar  vermeyebilir. Bu 
durumlarda ise okuldaki rehberlik servisi v
psikologla i birli i yapmak, ö rencilerinizin 
problemini çözmek için ataca n z en iyi ad m 
olacakt r.  
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E itim sektöründe bilgisayar kayg s  y
tek grubun ö renciler olmad n , ö retmenlerin
bilgisayar kayg s  ya ayabileceklerini daha önce 
belirtmi tim. Bradley ve Russell (1), ö retmenleri 
kapsayan çal malar nda bu dü ünceyi destekleyen 
bulgular aktarmaktad rlar. Ara t rma sonuçlar , 
ö retmenlerin bilgisayara yönelik üç farkl  tipte 
kayg  ya ad klar n  göstermektedir. Bunlardan ilki, 
yazarlar n “zarar verme kayg s ”(damage anxiety) 
olarak adland klar  kayg  tipidir. Zarar verme kayg
bilgisayar n donan m ve yaz l m na verilebilecek 
herhangi bir zarara yönelik dü üncelerden 
kaynaklanmaktad r. kinci tip kayg  ise “görev 
kayg s ”d r (task anxiety). Bu tip kayg n n kö
ö retmenlerin bilgisayar tabanl  i lerde yeterince 
etkin olamad klar  dü ünceleri yatmaktad r. 
Ara t rmada tan mlanan üçüncü tip kayg  ise “sosy
kayg ”d r(social anxiety) ve ad ndan da 
anla labilece i gibi ö retmenlerin bilgisayarl
çal rken gülünç duruma dü tükleri yönünde 
kendilerine

lanmaktad r. Ara t rma bulgular  üzerinde 
biraz dü ünüldü ünde, farkl  bir kültürde yap lan 
bir ara t rma olmas na kar n bulgular n, bilgisay
yeni tan makta olan birçok kültürde elde 
edilebilece i dü üncesine kap lmamak elde de il gib
görünüyor. E itim sektöründe bilgisayar kullan m
ara t ran ve burada k sa al nt larda bulundu um
çal malar çok k s tl  bilgiler vermelerine ra men, bu
bilgileri gözlemlerimizle birle tirdi imizde, e itim 
alan nda çal an personele yeterince bilgisayar 
e itimi verilmedi i sürece bilgisayar kayg s  gibi 
sorunlar n çözümünde yetersiz kal naca  d
bir kez daha anlam kazan yor. Burada yaz lanla
e itimin bilgisayar kayg s  veya bilgisayar 
kullan m yla ili kili di er sorunlar  tamamen 
çözece i ç kar m n n yap lmamas  gerekti inin alt
çizmek gerekiyor. Bu yaz da sorunun çok k s tl  bir 
bölümüne de inildi ini, sorunun olu um
çözümünde rol oynayabilecek ba ka birçok etke
ele al nmad n  an msatmak isterim.   

Bilgisayar kayg s n n sa alt m na gelince
di er kayg  bozukluklar n n sa alt m nda kullan lan 
bili sel yeniden yap land rma, sistematik 
duyars zla t rma, gev eme e itimi gibi bili sel ve 
davran sal yöntemlerin kullan ld n  görü
ster klinik tabanl  bir sa alt m sürecinde olsun, ister 

bir yak n m z n kayg s n  azaltmak için çabal yor 
olal m “bilgisayar kullanmaya gerek yok”, “art k 
benden geçti” veya “bilgisayar n kontrolü bende 
de il” (5) gibi kaç nmay  hakl  göstermeye çal an 
savunmalar s kça kar laca m z direnç noktala
olacakt r. üphesiz, izlenen yöntem ne olursa olsu
bilgisayarla olan etkile imi artt rmak (dolay s yla 
kaç nmay  azaltmak, sonra da engellemek) ve 
sonuçta s k nt s z bir ekilde bilgisayar n su
kolayl klardan faydalan lmas n  sa lamak bilg
kayg s  konusunda ula mak istedi imiz en son 
noktad r. Burada anlat lanlara bakarak, e er 
bilgisayar kayg s  ya ayanlardan biri oldu unuzu 

dü ünüyorsan z, umutsuzlu a kap lman z için hiçbi
neden olmad n  art k biliyorsunuz. Pr

 için at lacak küçük ad mlarla al nacak çok 
büyük mesafeler oldu unu yine de hat rlatal m. 

Sonuç olarak, bilgisayar kayg s n n ç
ortamlarda kar la labilen bir problem oldu unu 
söyleyebiliriz. Herkesin bilgisayar kar s nda ayn  
etkin tavr  gösterebilece ini beklemek ve kabul 
etmek ne kadar yersiz bir dü ünceyse, bilgisayar 
kayg s  ya ayan bireylerin bilgisayardan daima uz
kalacaklar  dü üncesi de o kadar yersiz bir dü ün
olacakt r. Bu yaz n n temel amac  bilgisayar 
kayg s n n nedenleri, belirtileri ve özellikle çözüm
konusunda k sa bir bilgilendirme yapmakt . 
Yap labilecekler konusunda umutsuzlu a 
kap lmam z için hiçbir neden olmad n  art k 
biliyoruz. Bilgisayar kayg s n  da ya am n di er 
alanlar nda ya ad m z kayg lar gibi ele ald m zda
çözüm için at labilecek ilk ad m n “yap lacak bir 
eyler mutlaka vard r” diye dü ünmek oldu

konusunda hepimizin hemfikir oldu unu 
dü ünüyorum.   
 
*       Etioloji (etiology): Bir hastal k veya bozuklu un
olu umuna ve geli imine etki eden tüm faktörler

llenme (frustration): Amaca yönelen fiziksel 
davran  veya bili sel sürecin bloke olmas  ve bunu
sonucunda ya anan duygudurum. 
***   Kolay uyar labilirlik (irritabiliy): Bireyde 
gözlemlenen yo un tepkisellik, uyar ma a r  
duyarl l k.   
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