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Kişilerarası Tarz, Öfke ve Benlik Algısı: Psikopatolojilerde Ortak Ögeler 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, depresyon, anksiyete bozukluğu, psikosomatik bozukluklar ve cinsel 

işlev bozukluğu yaşayanlar ile, bu tür sorunları olmayan kişiler; kişilerarası ilişki tarzları, öfke, 

benlik algısı ve genel semptom düzeyi açısından karşılaştırılmışlardır. Böylece, bu 

bozuklukların gelişmesi ve sürdürülmesinde, bu faktörlerin nasıl bir etkisinin olduğu 

saptanmaya çalışılmıştır. 

Araştırmanın depresyon örneklemini, bu tanıyı almış 64 hasta ile, depresyon tanısı 

almamış 71 normal birey oluşturmaktadır. Anksiyete örnekleminde, 52 anksiyete bozukluğu 

olan, 95 anksiyete bozukluğu olmayan birey bulunmaktadır. Psikosomatik bozukluk 

örneklemini, 125 psikosomatik hastalığı olan birey ile 209 sağlıklı birey oluşturmaktadır. 

Cinsel işlev bozukluğu grubunda, bu tanıyı alan 95 kişi ve böyle bir bozukluğu olmayan 95 kişi 

yer almaktadır. Kişilerarası ilişki tarzları, öfke, benlik algısı, genel semptom düzeyi, anksiyete, 

depresyon ve cinsel işlev değişkenleri, Kişilerarası İlişki Tarzları Ölçeği, Çok Boyutlu Öfke 

Envanteri, Sosyal Karşılaştırma Ölçeği, Kısa Semptom Envanteri, Beck Depresyon Envanteri, 

Beck Anksiyete Ölçeği, Stres Belirtileri Ölçeği ve Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği 

kullanılarak değerlendirilmiştir.  

İstatistiksel analizler sonucunda, tüm hasta gruplarındaki bireylerin daha olumsuz bir 

kişilerarası ilişki tarzına sahip olduğu, benlik algılarının daha olumsuz olduğu, daha fazla 

kişilerarası öfke ve öfkeyle ilintili davranışlar yaşadıkları ve genel semptom düzeylerinin daha 

yüksek olduğu bulgulanmıştır. Hiyerarşik regresyon analizi sonuçları, kendilik algısı, 

kişilerarası tarz, öfke davranışları ve kişilerarası öfke puanlarının depresyonu yordadığını 

göstermiştir. Anksiyeteyi en iyi yordayan değişkenlerin cinsiyet, sakin davranışlar, öfke, 

kendilik algısı ve kişilerarası ilişki kalitesi olduğu görülmüştür. Saldırgan öfke davranışları, 

kendilik algısı, yaşam doyumu ve kişilerarası memnuniyet değişkenleri de, hem psikosomatik 

hasta grubunda hem sağlıklı grupta stres belirtilerini yordamaktadır. Cinsel işlev bozukluğu 

olan kadınlarda intikama yönelik öfke tepkileri, benlik algısı, yaşamdan doyum alamama ve 

kişilerarası ilişkilerden duyulan memnuniyetsizlik değişkenlerinin; cinsel işlev bozukluğu olan 

erkeklerde ise saldırgan davranışlar, küçümseyici kişilerarası iletişim tarzı, benlik algısı, 

yaşamdan doyum almama ve kişilerarası ilişkilerden duyulan memnuniyetsizlik 

değişkenlerinin cinsel işlev bozukluklarını yordadığı bulunmuştur. Tüm sonuçlar genel olarak 

değerlendirildiğinde, olumsuz kişilerarası iletişim tarzı, yüksek öfke düzeyi ve olumsuz benlik 

algısının depresyon, anksiyete, psikosomatik bozukluklar ve cinsel işlev bozuklukları ile ilişkili 

olabileceği ortaya konmuştur.  
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Interpersonal Style, Anger and Self- Perception: Common Factors of Psychopathology 

 

ABSTRACT 

In this study, depressed, anxiety disorded, sexual dysfunctioned, psychosomatic and normal 

peoples were compared for the interpersonal relation styles, anger, self-perception, and general 

symptoms. By this way, it is intended that how these factors influence the development and 

perpetuating of these disorders. 

The depressed sample of the study is formed by 64 depressive people and 71 

nondepressive normals. The anxious sample consists of 52 people diagnosed with anxiety 

disorders and 95 people don’t have any anxiety disorders. The psychosomatic sample of the 

study is formed with people who has psychosomatic disorders (125) and healty people (209). 

The sexually dysfunctioned sample consists of 95 people diagnosed with sexual dysfunctions 

and 95 people don’t have any sexual problems. Interpersonal relationship styles, anger, self-

perception, depression, anxiety, sexual disfunctions and general symptoms were evaluated with 

Interpersonal Relation Styles Scale, Multidimensional Anger Questionnaire, Social 

Comparison Scale, Brief Symptom Inventory, Beck Depression Inventory, Beck Anxiety 

Inventory, Symptoms of Stress Scale and Golombok-Rust Inventory of Sexual Satisfaction. 

Statistical analyses revealed that all disorded peoples had more negative interpersonal 

relation styles, their self-perception was more negative, they had more interpersonal anger and 

anger related behaviours and they experienced more general symptoms. Hierarchic-regression 

analyses showed that self-perception, interpersonal style, interpersonal anger and anger 

behaviors were predictors of depression points. Anxiety was predicted by gender, calm 

behaviours, interpersonal relation styles, anger and self-perception. For psychosomatic group, 

aggressive anger behavior, self perception, life satisfaction and interpersonal satisfaction 

predict symptoms of stress in both the patient group and the healty group. In women with 

sexual dysfunction, sexual dysfunction was predicted by revengeful reactions, self-perception, 

dissatisfaction from life and interpersonal relationship. In men with with sexual dysfunction, 

sexual dysfunction was predicted by aggressive behavior, sarcastic interpersonal style, self-

perception, dissatisfaction from life and interpersonal relationship. It was concluded that 

negative interpersonal relationship style, anger and negative self-concept is in correlation with 

depression, anxiety, psychosomatic disorders and sexual dysfunction. 
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BÖLÜM I 

AMAÇ VE KAPSAM 

1.1. ÜZERİNDE ÇALIŞILAN KONU VE ARAŞTIRMA ALANI 

Birçok yaşamsal zevk ve mutluluk, diğer insanlarla kuracağımız ilişkilere bağımlıdır ve 

ne kadar iyi bir iletişim kurduğumuza göre değişmektedir (Matthews, 1993). İletişim insanlığın 

en önemli gereksinimlerinden birisi olmakla beraber, insanlar arasında etkili bir iletişimin söz 

konusu olduğunu söylemek oldukça güçtür. Kişilerarası ilişkilerdeki becerilerin yetersiz olması 

ise yalnızlık, aile problemleri, mesleki yetersizlik, tatminsizlik, stres ve fiziksel hastalıklar gibi 

birçok yaşamsal alanı olumsuz etkileyebilmektedir (Bolton, 1986).  

İletişim engellerinin etkileri her ne kadar çeşitlilik gösterse ve duruma göre değişebilse 

de sıklıkla karşılaşılan problem, kişinin özsaygısının azalmasına ve olumsuz etkilenmesine 

neden olmasıdır. Kişinin kendisi ile ilgili algısı, sosyal etkileşimlerde, özellikle kişinin 

ilişkisinin diğerleri ile değerlendirildiği durumlarda, duyarlı bir toplumsal ölçüm aracıdır 

(Gilbert, 1997). İnsanlar, düşünce ve yeteneklerini, yani kendilerini, bazı nesnel yollarla 

değerlendirme eğilimindedirler. Ancak, nesnel araçlar bulamadıkları zaman kendilerini diğer 

kişilerin fikirleri ve yetenekleri ile karşılaştırarak değerlendirmektedirler (Festinger, 1954. akt., 

Park ve Salmon, 2005). Bu bağlamda, diğer kişilerin iletişim tarzları ve kişinin kendi iletişim 

tarzı, kendiliğe yönelik algıların etkilenmesinde büyük bir role sahiptir. 

 İletişim engelleri, bireyin özsaygısını etkilemenin yanı sıra, kişiyi savunmacı 

davranmaya, dirençli olmaya ya da kızgın ve öfkeli olmaya da itebilmektedir. Ayrıca bireylerin 

bağımlılığına, kendilerini geri çekmelerine, kendilerini kaybetmiş ya da yetersiz hissetmelerine 

yol açabilmektedir. İletişim engellerinin çok sık olarak kullanılması ise kişilerarası ilişkilerin 

önemli ve kalıcı bir şekilde zarar görmesine neden olabilmektedir (Bolton, 1986).     

Kişilerarası ilişkilerde iletişim engellerinin neden olabildiği ve hayatın birçok alanında 

yaşanılan, hissedilen öfke, günlük hayatta önemli yere sahip olan duygularımızdan biridir 

(Balkaya ve Şahin, 2003). Çalışmalara göre, öfke ve diğer duygular arasında çok karmaşık bir 

ilişki bulunmaktadır. Pek çok insanın öfkelendiği zaman, kaygı ve korku düzeyleri artmakta, 

bazen de suçluluk ve üzüntü, öfkeye eşlik etmektedir (Jakops ve ark., 1997; Wickless ve 

Kirsch, 1988). Yayınlarda, öfke ve kendilik değeri arasında karmaşık bir ilişki olduğu da 

vurgulanmaktadır. Dryden (1990), bireylerin, kendilik değerlerini azaltmaya, kendini 

kabullenişlerini sarsmaya ve kendilerini küçük düşürmeye yönelik davranışlar algıladıklarında, 
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çoğu kez öfkeyle karşılık verdiklerini belirtmektedir. Öfkenin derecesinin, genellikle kişinin 

kendi benlik saygısı ile ters orantılı olduğunu ileri sürmektedir. 

Yukarıda aktarılanlardan da anlaşılacağı gibi, kişilerarası tarz, kendilik algısı ve öfke 

arasında yakın bir ilişki sözkonusudur. Bu değişkenler, çeşitli psikopatolojiler bağlamında da 

sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Horowitz, Rosenberg ve Bartholomew (1993), yapılan 

görüşmeler sırasında, hastaların bildirdikleri en yaygın şikayetler arasında kişilerarası 

problemler olduğunu vurgulamışlardır. Bireyde var olan herhangi bir psikopatoloji ile 

kişilerarası etkileşim süreci arasında bir ilişkiden bahsedilmektedir. Örneğin Matthews (1993), 

insanların aslında iyi bir ilişki kurmayı istediklerini, ancak bunu nasıl yapacaklarını 

bilemeyince yalnızlık ve depresyon yaşadıklarını ileri sürmektedir. Literatürde, depresyonun 

yanı sıra, psikosomatik bozukluklar, anksiyete bozuklukları ve cinsel işlev bozuklukları ile 

kişilerarası iletişim, özsaygı ve öfke arasında da birtakım örüntüler olduğundan söz 

edilmektedir (Alden ve Tylor, 2004; Bitti, Gremigni, Bertolotti ve Zotti, 1995; Bozman ve 

Beck, 1991, 1995; Ellis, 1997; Fava, Anderson ve Rosenbaum, 1990; Hazaleus ve 

Deffenbacher, 1986; Kelly, Strassberg ve Turner, 2006; Metz ve Epstein, 2002; Sayar ve ark., 

2001; Sukan ve Maner, 2006).  

İnsanlar arasında çatışmaların yaşanmasında önemli bir faktör olan kişilerarası tarz ile 

kendilik algısı ve öfke arasında yakın ilişkiler bulunmaktadır. Çeşitli psikopatolojilerde 

özsaygı, kişilerarası tarz ve öfkenin rolü ayrı ayrı araştırılmıştır. Ancak, bu değişkenlerin 

birbirleriyle ilişkisinin değerlendirildiği bir çalışmaya rastlanmamıştır. Buradan hareketle, bu 

çalışmada, depresyon, anksiyete bozuklukları, psikosomatik bozukluklar ve cinsel işlev 

bozukluklarında sözkonusu değişkenlerin bir arada nasıl bir ilişki içinde oldukları 

araştırılmıştır. Araştırmanın temel hipotezi, bu değişkenler arası ilişkinin psikopatolojinin 

türüne göre anlamlı bir farklılık göstermeyeceğidir. Bunun yanı sıra, özsaygının düşüklüğünün 

kişilerarası tarz ve öfke ile bağlantılı olarak psikopatolojiyi yordayacağı düşünülmektedir. 

Psikopatolojileri yalnızca semptom boyutunda değerlendirmek, sorunun çözümü ve 

önlenmesine yönelik daha dar bir çalışma alanı sağlamaktadır. Oysa ki, kişilerarası tarz, öfke 

ve özsaygının birbirleriyle etkileşerek psikopatolojiyi yordadıklarının gösterilmesi durumunda, 

sözkonusu patolojilerin hafifletilmesinde yalnızca semptoma yönelik tedaviler değil, öfke 

yönetimi becerileri, iletişim becerileri gibi eğitimlerin de devreye sokulması mümkün 

olabilecektir.  
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Araştırmanın yanıtlamayı amaçladığı sorular ve ele aldığı değişkenler gözönüne 

alınarak, bu bölümde ilk olarak, kendilik algısı ve kendilik algısının gelişimi, kişilerarası 

ilişkiler bağlamında ele alınmıştır. İkinci bölümde, öfke duygusunun özellikleri ve kişilerarası 

ilişkiler içindeki yeri incelenmiştir. Son olarak da, psikopatoloji, kişilerarası ilişkiler, kendilik 

algısı ve öfke ilişkisine dair araştırmalara yer verilmiştir. 

1.2. KİŞİLERARASI İLİŞKİLER VE KİŞİLERARASI İLİŞKİLERDEKİ TARZLAR 

Toplumsal etkileşim, temel ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışırken yaptığımız şeylere 

biçim ve yapı kazandıran, eylemlerimizden ve çevremizdekilere gösterdiğimiz tepkilerden 

oluşan bir süreçtir. Bu süreçte, sözel ve sözel olmayan şekliyle iletişim, insanların karşılıklı 

olarak ne demek istediğini anlamalarını sağlamaktadır (Giddens, 2000).  

Sosyal etkileşimin daha özel bir şekli olan kişilerarası ilişki, iki ya da daha fazla kişi 

arasındaki her türlü ilişkiyi betimlemektedir (Heider, 1958; Gold ve Elizabeth, 1997). Bu 

etkileşimde birey ister aktif ister pasif olsun her iki şekilde de amaçlıdır (Birtchnell, 1993). 

Kişilerarası ilişkilerde her bireyin ilişkiye katkısı ve diğer kişi ya da kişiler üzerinde etkisi 

bulunmaktadır (Heider, 1958; Bandura, 1969). Bu bağlamda kişilerin nasıl, kiminle ve hangi 

koşullar altında iletişim kurdukları, diğer bir deyişle iletişim tarzları (Birtchnell, 1993); iletişim 

içindeki kişilerin birbirlerini nasıl algıladıkları, diğer bir ifadeyle sosyal algı, (Tagiuri ve 

Petrullo, 1958; Jones, 1990) ve kişilerin kendi iletişim tarzlarını nasıl algıladıkları (Buren ve 

Nowicki, 1997) etkileşim süreci üzerinde etkilidir. Bütün bu etkilerin sonucunda bireyden 

bireye değişebilen etkileşim şekilleri, yani kişilerarası tarzlar oluşmaktadır. Daha açık bir 

deyişle, kişilerarası tarz, bireyin belirli bir durum karşısında gösterdiği davranıştan farklı 

olarak, çeşitli ilişki ve durumlarda genel olarak sergilediği temel davranış eğilimi ve kişilik 

örüntüsüdür (Buss ve Craik, 1983). Bireylerin kişilik tarzlarının, kişilerarası etkileşimlerindeki 

uyumluluklarını etkilemesi ise kaçınılmazdır (Kiesler, 1983). 

1.3. KENDİLİK ALGISI VE KİŞİLERARASI İLİŞKİLER 

Kendilik, basitçe tekil şahıs “ben”e karşılık gelmektedir (Cooley, 1968). Franzoi’ye 

göre kendilik, sosyalleşme ve olgunlaşma yoluyla edinilen, sembolik iletişim kurma ve benlik 

farkındalığında bulunma gibi nitelikleri olan sosyal bir varlıktır. İnsan toplumdan kopuk olarak 

gelişemediği, ancak ve ancak sosyal bir bağlamda var olabildiği için, benliğin de sosyal bir 

varlık olduğu kabul edilmektedir (akt, Sümer, 1999). 
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Kendilik algısı genel olarak kendimiz hakkında sahip olduğumuz inançların toplamı, 

başka bir deyişle “ben kimim?” sorusuna verdiğimiz cevaptır (Taylor, Peplau ve Sears, 2000). 

Kendilik kavramı kişisel kendilik, sosyal kendilik ve kendilik idealleri olarak kategorilere 

ayrılabilir. Kişisel kendilik, kişinin kendisine ilişkin inançlarını; sosyal kendilik, kişinin 

başkalarının kendisini nasıl algıladığına ilişkin inançlarını; kendilik idealleri ise kişinin nasıl 

birisi olmak istediğini kapsamaktadır. Bu bağlamda, kişinin kendisini nasıl algıladığı 

davranışlarını ve tutumlarını büyük oranda etkilemektedir (Strickland, 2001). Fakat, kişinin 

kendiliğine ilişkin algısı, sadece kendi davranışlarından şekillenmemektedir; kişilerarası 

olguların da bu süreçte katkısı bulunmaktadır (Safran ve Segal, 1990). Diğer taraftan, kendilik 

algısının kişilerarası ilişkiler üzerinde etkisi bulunmaktadır. Daha açık bir deyişle, kişinin 

ilişkilerinde yaşayacağı problemler, kişinin erişemeyeceği bir kendilik algısından, diğer bir 

ifadeyle ideal kendilikle ilgili problemlerden kaynaklanıyor olabilir (Markus ve Nurius, 1986). 

Günümüzde kendiliği açıklamada bilişsel yaklaşımların önemli olduğu görülmektedir. 

Bilişsel yaklaşımlara göre, kişinin kendisine ve davranışlarına ilişkin bilgileri organize etmeye 

ya da açıklamaya çalışması, kendiliğe ilişkin bilişsel yapıların oluşmasını sağlamaktadır. Buna 

kendilik şeması adı verilmektedir. Kendilik şeması, sosyal deneyimlerde kendiliğe ilişkin 

bilgileri işleyen, organize eden ve kişinin geçmiş deneyimlerinden etkilenen kendiliğe ilişkin 

bilişsel genellemeler veya temsillerdir (Markus, 1977). Kendilik şeması, bazı belirli, tekil 

olaylarla ilgili bilişsel temsilleri içerebileceği gibi, diğerlerinin birey hakkında yaptığı 

değerlendirmeleri veya tekrarlanan olaylardan yapılan çıkarımları da içerebilir. Bilişsel kurama 

göre, gelişimin ilk aşamalarından itibaren birey, dış dünya aracılığıyla kendiliğine ilişkin 

algısına dair bazı düzenlilikler aramaktadır. Dolayısıyla dış dünyaya ait herhangi bir bilgi, 

bireyin kendiliğine ilişkin bir bilgi anlamına gelmektedir (Guidano ve Liotti, 1986). Belirli bir 

alanda kendilik şemasına sahip olan bireyler, o alanda kendileriyle ilgili daha çabuk, emin ve 

tutarlı yargılarda bulunabilirler. Bireyin hem geçmişteki duygu, düşünce ve davranışları hem 

de gelecekle ilgili tahminleri, kendilikle ilgili bilişsel yapılardan etkilenmektedir (Markus, 

1977).  

 Özsaygı, özdeğerlilik (self-esteem) ise kişinin kendisine yönelik genel bir öz 

değerlendirme yapması ve genel bir kendilik değeri hissi olarak tanımlanmaktadır (Myers, 

1996). İnsanoğlu yaşamsal streslerle mücadele ederken, dünya üzerinde kendi varlığının bir 

anlamı olduğu inancını duyumsamaya ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda özsaygı, kaygıyı -
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özellikle ölüm ve incinebilirliğe bağlı gelişen kaygıyı- dengeleme işlevi görmektedir 

(Pyszynski, Solomon ve Greenberg, 2003). 

 Yüksek özdeğer ve düşük özdeğer benliğine sahip kişilerin benlik kavramlarındaki 

farklılıkları anlamaya yönelik çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmaların sonucunda, 

yüksek özdeğere sahip kişilerin, olumlu niteliklere sahip olduklarından emin oldukları ve 

olumlu niteliklere sahip olmanın onlar için önemli olduğu bulunmuştur. Düşük özdeğere sahip 

kişilerin ise olumlu ve olumsuz özellikleri hakkında net olamadıkları; kendileri hakkında 

bildiklerine dair şüpheli, kararsız, tutarsız ve belirsiz oldukları saptanmıştır (akt., Baumeister, 

1993). Olaylara yaklaşırken ya da olayları değerlendirirken yanlıştan kaçınmaya 

odaklandıkları, bir hata ya da yanlış ile karşı karşıya geldiklerinde ise bunun kendi beceri 

eksiklikleri ile ilişkili olarak değerlendirdikleri görülmüştür (Blaine ve Crocker, 1993). 

Campell ve Lavallee (1990), düşük kendilik değeri olan kişilerin kendilerine ilişkin daha az 

bilgiye sahip olmalarını benlik kavramı karmaşası olarak adlandırmışlardır (akt., Baumeister, 

1993). Kişinin düşük kendilik değeri bir kere oluştuğunda, kendisine yönelik olumlu mesajları 

da şüphe ile karşılamaya başladığı ve yeni bilgileri sabit, değişmez benlik kavramına 

uydurmaya çalıştığı dikkati çekmiştir. Böylelikle düşük kendilik değeri, kendi kendine 

sürdürülür hale gelmektedir (Baumeister, 1993). Bunun yanı sıra, Campbell ve Lavallee (1993) 

düşük kendilik değeri olan kişilerin çok fazla duygu değişimi yaşadıklarını öne sürmüşlerdir. 

Yazarlara göre, duyguların aşırı düzeye gelmesi ve değişmesi, kişinin yetersiz kendilik bilgisi 

nedeniyle gerçekleşmektedir. Daha açık bir deyişle, düşük kendilik değeri olan kişiler kim 

olduklarına ilişkin kesin, net bir duyguya sahip olmadıklarından, kendilerini olayların akışına 

daha fazla bırakmaktadırlar (akt., Baumeister, 1993).  

Baumeister (1993), düşük kendilik değerine sahip kişilerin, yüksek kendilik değerine 

sahip olan kişilere göre, farklı bir kişilerarası davranış örüntüsüne sahip olduklarını ileri 

sürmektedir. Yüksek kendilik değerine sahip olan kişiler, diğerlerinde olumlu etki bırakmaya, 

olumlu özelliklerini desteklemeye çalışırlarken; düşük kendilik değeri olan kişiler, kendilerini 

diğerlerine açma konusunda ihtiyatlı davranmaktadırlar. Bu şekilde davranmanın ilk nedeni, 

kendilik değeri kaybından kaçınmaktır. Çünkü kaynaklar yetersiz olduğunda, kişi bunları 

korumaya yönelmektedir. Düşük kendilik değeri olan kişiler, sosyal onaylanma, sosyal kabul 

ve kendileri hakkında olumlu düşünmeyi isterler; ancak kendini büyük gösterme tutumundan 

uzaktırlar ve saldırgan sosyal etkileşime girmekten çekinirler. Düşük kendilik değeri olan 

kişiler, kişisel olarak diğerlerinden daha üstün olduklarını iddia etmek yerine, üstün bir gruba 
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üye olduklarını belirtmeyi tercih ederler. Baumeister, Kaufman ve Levy (1989), düşük kendilik 

değeri olan kişilerin, başkalarını küçülterek kendilik değerlerini arttırmaya çalışabileceklerini 

öne sürmüşlerdir (akt., Baumeister, 1993). Sonuç olarak, olumlu özelliklere ilişkin net 

olunmaması, kırılganlığı ve tehditlere karşı incinebilirliği arttırmakta ve bu kişiler için tehditler 

daha fazla tahrip edici olmaktadır (Baumeister, 1993).    

1.3.1. KENDİLİK BİLGİSİNİN GELİŞİMİ 

Kendilik algısının gelişiminde çocukluk çağı yaşantılarının önemli bir yeri vardır. 

Kendilik, fizyolojik organizmanın özelliklerinden farklı bir yapıya sahiptir ve doğuştan 

getirilen bir özellik değildir. Bireyin diğer insanlarla olan ilişkisi, kendiliğin oluşumunu 

sağlamaktadır. Kendilik sürekli gelişim halindedir ve “dil” ile yakından ilişkilidir (Mead, 

1934).  

Literatüre bakıldığında, kendiliğin oluşumunu açıklayan ve aynı zamanda birbirini 

tamamlayabilecek nitelikte olan üç temel yaklaşımın olduğu görülmektedir (Kenrick, Neuberg 

ve Cialdini, 2007). Schoeneman’ın (1981) bu yaklaşımların konuyu (a) “kendimizi, 

başkalarının bizi nasıl gördüğüne göre algılarız”; (b) “birey kendini gözlemleyerek kendiliğine 

ilişkin çıkarımlarda bulunur”; (c) “kişiler kendi davranışlarını ve tutumlarını başkalarınınki ile 

karşılaştırarak geliştirirler” şeklinde üç farklı yönden ele aldıklarını belirtmektedir.  

Bu konuda ilk dikkati çeken, Cooley (1902) ve Mead’in (1934) yaklaşımlarıdır. 

“Bakılan ayna etkisi” ile “rol alma” olarak bilinen bu modelde, başkalarının kişiyi nasıl 

gördüğüne göre kendiliğin algıladığı vurgulamaktadır. Buna göre kendilik, başkalarının kişiye 

ilişkin algılarını içselleştirmeyle şekillenmekte ve bu süreç sürekli devam etmektedir (akt., 

Yeung ve Martin, 2003). 

Bem (1972) ile Duval ve Wickuland (1972) ise konuyu bilişsel yönden ele almaktadır. 

Yazarlara göre, insanlar kendiliklerine ilişkin bilgiyi, kendilerini gözlemlemeleri sonucunda, 

hangi tutumlarının hangi davranışlara yol açtığına karar vererek belirlemektedirler. Bem’in 

(1972) kendilik algısı teorisinde iki temel nokta bulunmaktadır. İlk nokta, bireylerin kendi 

tutumlarını, duygularını ve kısmen diğer içsel durumlarını, kendi açık davranışlarını 

gözlemleyerek anlamalarıdır. İkinci önemli nokta ise, içsel ipuçlarının zayıf, belirsiz veya 

yorumlanamaz olmasıdır. Bu nedenle, birey, içsel durumlarını çıkarsamak için dışsal 

ipuçlarından faydalanır. Dolayısıyla kendilik algısı, bireyin tıpkı başka şahısların onu 

gözlemlediği gibi gözlemlerden oluşmaktadır.  
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Festinger (1954) ise kendilik algısının, kişilerin kendi davranışlarını ve tutumlarını 

başkalarınınki ile karşılaştırmasıyla geliştirdiklerini vurgulamaktadır. “Sosyal karşılaştırma 

kuramı” olarak bilinen yaklaşımda Festinger, insanlarda fikirlerini ve yeteneklerini 

değerlendirme dürtüsünün bulunduğunu ileri sürmektedir. Bunun için birey, fiziksel gerçeklik 

ya da başka insanlar gibi dış dünyadaki bazı imgeleri incelemektedir. Sonuçta kişi kendi fikir 

ve yeteneklerini değerlendirmek için, kendini başkaları ile karşılaştırmaktadır. Kendilik bu 

kıyaslamalarla şekillenmektedir. Ancak karşılaştırma yapılan kişi ile birey arasında çok fazla 

fark varsa, kişi karşılaştırma yapmamaktadır.  

Yukarıda aktarılan üç yaklaşım bir bütün olarak düşünüldüğünde, kendilik bilgisinin 

gelişimi şu şekilde özetlenebilir: Doğuştan organizmaların biyolojik bir kimliği bulunmaktadır, 

ancak kişisel ve psikolojik kimlik henüz gelişmemiştir. Organizma doğuştan duyularla geleni 

sezmek-hissetmek ve yorumlamak için kusursuz eğilimlere sahiptir ve bunlar sayesinde dış 

dünya ile kendi bedenini keşfetmeye başlar. Dilin gelişimi ve içselleştirilmesi ile organizma bu 

bilgileri kullanarak bir gerçeklik oluşturur. Bu şekilde insan organizması kendini tanımayı aktif 

bir biçimde öğrenir. Kendisine ilişkin kazandığı bilgiyi bütünleştirerek bir kimlik oluşturur. 

Kendiliğini de gerçekliğin merkezine koyar (Guidano ve Liotti, 1986). 

Her ne kadar yeni doğan bir bebeğin, doğuştan kompleks eğilimler repertuarı olsa da, 

henüz bir “ben” değildir. Daha çok, yavaş ve aşamalı bir gelişim ile bebeğin bir kendiliğinin 

oluşması gerekmektedir. Benlik hissi ya da kimlik, ilk olarak bedenin diğerlerinden ayrı 

olduğunu duyumsamayla başlar. Ancak, kendilik algısı ve sonra kendilik bilgisinin kazanımı 

basitçe kendini gözlemlemeden elde edilemez. Bu süreçte bebek, çevresiyle aktif olarak 

etkileşime girerek bilgiyi öğrenir. Etkileşime girdiği bu çevredeki en önemli nesneler de 

insanlardır. Kimliğin ve benliğin ayrıştırılmaya başlanması, diğerleri ile ebeveynleri yoluyla 

kurulan etkileşim ve ebeveyninin kurduğu iletişim tarzı ile gerçekleşmektedir (Guidano ve 

Liotti, 1986). Bebeğin bakıcısıyla güvenli ya da güvensiz bir ilişki kurması, onun insanları ve 

çevresini algılamasını değiştirmektedir (Bowlby, 1985, 1989). Çevrenin çocuğa ilgisi ve kendi 

bedenine ilişkin bilgisiyle bebek, bir kişi olduğunu anlar ve kendiliğine ilişkin bilgiyi 

oluşturmaya başlar (Guidano ve Liotti, 1986). Ebeveyn ile bebek arasındaki uyumun niteliği; 

benlik kontrolü (Feldman, Greenbaum ve Yirmiya, 1999) ve duygu düzenlemesi (Weinberg, 

Tronick ve Cohn, 1999) gibi çocuğun sonraki benlik özellikleri ile ilişkilidir (akt., Oyserman, 

2001). Damon ve Hart’a göre (1988) benlik yapısı, maddeden, sosyal ve psikolojik perspektife 
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yönelik bir gelişimsel ilerleme gösterir. Gelişim sırasında her bir yeni aşama, bir önceki ile 

bütünleşir ya da bir önceki aşama dönüşüme uğrar (akt., Oyserman, 2001). 

Sonuç olarak, erken dönemde kurulan ilişkiler (özellikle bakıcı ile olan) ve kendiliğin 

nasıl algılandığı birbirini şekillendirmekte ve şekillenen bu iki öğe ileriki yaşamı önemli 

oranda etkilemektedir. Kendiliğe ilişkin algılar da iletişim biçimini, diğer bir deyişle 

kişilerarası tarzı, belirlemektedir. 

1.4. BİR KİŞİLERARASI DUYGU OLARAK ÖFKE 

Evrensel bir duygu olan öfke, günlük yaşamımızda önemli bir yere sahiptir. Öfkenin 

dört temel duygudan (sevinç, üzüntü, korku ve öfke) birisi olduğu kabul edilmektedir (Oatley, 

2004). Gordon (1999) ise kızgınlık, öfke gibi duyguların kırılma, alınma, gücenme, 

anlaşılmama, reddedilme, engellenme, korku, kaygı, hayal kırıklığı, yalnızlık gibi acı veren 

temel duygulara ikincil olarak oluştuğunu ifade etmiştir (akt., Soykan, 2003). Öfke, duygusal 

olarak hafif sinirlilikten, şiddetli hiddet duygusuna doğru değişen bir yoğunluğa sahiptir 

(Deffenbacher, 1999). Öfke, bilim adamları tarafından farklı şekillerde tanımlanmaktadır. 

Kassinove ve Sukhodolsky’e (1995) göre öfke, bazı bilişsel ve algısal çarpıtmalarla bağlantılı 

içsel bir duygudurumdur. Martin ve Watson (1997) öfkenin, doyurulmamış isteklere, 

istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere verilen doğal, evrensel ve insani bir 

duygusal tepki olduğunu ileri sürmüşlerdir (akt., Soykan, 2003). Novaco’ya göre ise öfke, 

düşmanlık (antagonist) içerikli bilişlerin eşlik ettiği, yoğun bir fizyolojik uyarılma durumudur 

(akt., Balkaya ve Şahin, 2003).  

Literatürde, öfkenin gerçek veya varsanılan bir engellenme, tehdit, hayal kırıklığı, 

eleştirilme, küçümsenme veya haksızlık karşısında oluştuğu vurgulanmaktadır (Balkaya ve 

Şahin, 2003; Berkowitz, 1990; Biagio, 1989; Törestad, 1990). Strickland (2001), öfkenin 

genellikle ulaşılmaya çalışılan hedeflere varmanın engellenmesiyle ya da korku duyulmayan 

dışsal bir kaynağın saldırganca ya da tehdit içerikli davranışlarından dolayı ortaya çıktığını 

belirtmektedir. Bununla birlikte, bazı nahoş durumlar (doğrudan bir insan tarafından ortaya 

çıkartılmayan, örneğin kötü bir koku ya da oda sıcaklığı) da kişilerin başkalarına yönelik öfke 

davranışı göstermelerine neden olabilir (Berkowitz, 1990).  

 Araştırmalar, belli bir düzeydeki öfkenin olumlu işlev gördüğünü göstermektedir. Daha 

açık bir deyişle öfke, bireyin kendisini tehlike karşısında koruması için harekete geçirmekte ve 

bireye enerji sağlamaktadır. Öfkenin yapıcı bir şekilde ifade edilmesi, kişilerarası ilişkilerde 
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güven, yakınlık ve empatinin gelişmesini sağlamakta ve kişisel kontrol hissi vererek iletişim 

için temel oluşturmaktadır (Biaggio, 1980; Tangney ve ark., 1996 ).  

Öfke, duygusal, fizyolojik ve bilişsel bileşenlerden oluşan içsel bir deneyimdir (Robins 

ve Novaco, 1999). Bu bileşenler birbirini hızlı bir şekilde etkilediğinden, daha çok bir bütün 

olarak yaşanmaktadır (Dobson ve Craig, 1996). Öfkeye eğilimli bilişsel yapılar, öfke şemaları 

tarafından organize edilen beklenti, inanç ve yorumlama süreçlerini içerir. Öfkenin ortaya 

çıkmasında, abartılmış haksızlık veya ihlal edilme, suçlama, dışsallaştırma, iftira ve öfke 

kaynağını aşağılama gibi düşünce ve imajları içeren yanlı bilgi işleme süreçleri ve aşırı 

genelleme veya etiketleme gibi çarpıtmalar aktiftir (Deffenbacher, 1999; Robins ve Novaco, 

1999). Fizyolojik tepkiler, yüksek hormon seviyesine ve düşük uyarılma eşiğine dikkati 

çekmektedir. Davranışsal tepkiler ise saldırgan ve aynı zamanda kaçınma davranışlarını da 

içeren, bireyin öğrenmiş olduğu öfke ifadesine yönelik davranış repertuarını kapsamaktadır. Bu 

üç yapı birbirleriyle bağlantılıdır yapılardır. Düşmanca yorumlamalar, fizyolojik uyarılmayı 

tetikler; yüksek uyarılma saldırganlığı aktive eder ve ortaya çıkan düşmanca davranışlar, 

çatışma durumlarını alevlendirerek, öfke şemaları ve davranışsal rutinleri şekillendirir (Robins 

ve Novaco, 1999). 

Öfkeye eşlik eden fizyolojik belirtiler, genel olarak, korkudaki belirtilere 

benzemektedir. En belirgin belirtiler, kalp atış hızının artması, kan basıncının yükselmesi, 

nefes alıp vermenin hızlanması ve kaslarda gerilimdir (Strickland, 2001). Ayrıca öfke 

duygusunun yoğunluğu ile sempatik sinir sisteminin uyarılmasındaki artış (örn. parmak 

sıcaklığı, derinin hassasiyeti) arasında paralellik görülmektedir (Rochman ve Diamond, 2008). 

Bunlara ek olarak, kaşları çatma, kızgın bir bakış, sıkılmış yumruklar, titreme, yüzün kızarması 

gibi belirtiler ortaya çıkabilmektedir (Strickland, 2001).  

Öfke yaşantısında, düşünce süreçleri ve davranışsal tepkiler bir arada ortaya 

çıkmaktadır. Öfkeye öncül olarak bir dışsal uyaran bulunur ya da bazı uyaranların kişide 

birtakım imgeleri geri getirmesi söz konusudur (Dobson ve Craig, 1996). Bir başka anlatımla, 

bireylerin öfke, korku, tedirginlik gibi duygularının nedeni, olayın kendisiyle ilgili olmaktan 

çok, bireylerin bu olaylarla ilgili takındıkları kavramsal gözlükler ya da zihinlerindeki 

sembollerdir. Ellis’e göre, öfke, bireyin öfkeye yol açan mantıkdışı inançlarının bir sonucu 

olarak oluşmakta ve devam ettirilmektedir (akt., Kısaç, 1997). Bu mantıkdışı inançlar, 

genellikle içinde yaşanılan toplumdan ve aileden gelmektedir. Uyaranlar birey için tehdit 
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niteliği taşıdığında ya da baş edemediğinde, birey sözel ya da fiziksel saldırı, problem çözme 

davranışı, pasif-agresif tepki gibi davranışlar sergileyebilir (Dobson ve Craig, 1996).  

Öfkenin ifadesi, kişiden kişiye, durumdan duruma (Averill, 1983) ve hatta kültürden 

kültüre değişebilmektedir (Ramirez, Santisteban, Fujihara ve Goozen, 2002). Bu noktada öfke 

ile saldırganlığın eşanlamlı olmadığını vurgulamak gerekir. Öfke, yoğunluğunda ve 

süreğenliğinde çeşitlilik gösteren içsel duygusal bir yaşantıyken; saldırganlık, kişiye, nesneye 

ya da sosyal sisteme zarar verebilen davranışlardır (Dobson ve Craig, 1998). Saldırganlığın 

arkasında genelde öfke duygusunun olduğu görülmektedir (Averill, 1983). Öfke sırasında bir 

bireyin nasıl davranacağını durumsal koşullar, kültürel normlar, öfkenin yoğunluğu, benzer 

durumlarda daha önce nasıl davrandığı ve daha önceki öfke düzeyi gibi değişkenler 

belirlemektedir (Deffenbacher,1999).  

Literatürde, öfkenin ifade edilmesine dair farklı kavramsallaştırmalar olduğu 

görülmektedir. Ancak, genel olarak dört yoldan söz edildiği söylenebilir. Öfke duygusunun 

saldırganlıkla değil de, duygu ve düşünceleri yansıtacak şekilde ifade edilmesi en sağlıklı 

yoldur. Öfkenin yapıcı bir şekilde ifade edilmesi sırasında öfkeli birey, diğer kişiyle olumlu bir 

ilişki kurmakta ve yürütmektedir. Birey kendi duygularına ilişkin doğrudan ve gerçek bir ifade 

kullanmakta ve kendini kontrol etmektedir (Holt, 1970; Şahin, 1997). İkinci yol, öfkenin tokat 

atma, tekme atma, vurma, tehdit etme, aşırı eleştirel olma, hata arama, tartışma ve saldırgan bir 

tavır içinde olma, suçlama, alay etme, dedikodu yapma, önyargıyla yaklaşma gibi açıkça ve 

doğrudan gözlenebilen sözel ve davranışsal belirtilerle ifade edilmesidir (Hankins, 1993; 

Madlow, 1972 akt., Soykan, 2003). Üçüncü yolda, öfkenin bastırılıp daha sonra 

dönüştürülmesi ya da başka yöne yönlendirilmesi sözkonusudur. Bu yolda, başkalarından uzak 

durma ve onlarla işbirliğini reddetme, sessizlik, unutkanlık, psikosomatik hastalıklar, 

depresyon, suçluluk duyguları, aşırı alttan alma, çekingen davranma, ağlama, şiddete ve suça 

yönelik fanteziler içinde bulunma, yoğun bir rahatsızlık ve stres altında olma duygusu, 

mutsuzluk ve gerginlik, güceniklik ve ruhsal acı çekme duygularının varlığı gibi belirtiler 

görülmektedir (Hankins, 1993; Madlow, 1972 akt., Soykan, 2003). Yöntemin amacı, bireyin 

öfkesini bastırıp daha yapıcı davranışlara dönüştürmesi olmakla birlikte, öfke duygularına 

sürekli bu şekilde yaklaşmak çok sağlıklı olmayabilir. Öfke eğer açık bir biçimde ifade 

edilemezse, bir süre sonra bu duygu kişinin kendine dönmekte ve çeşitli psikososyal sorunlara 

yol açabilmektedir (Şahin, 1997). Öfkenin ifade edilmesinde üçüncü yol ise, sadece dışsal 
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davranışların değil, nefes alıp verme, kalp hızı gibi içsel tepkilerin de kontrol altına alınarak, 

sakinleşmenin sağlanmasıdır (Şahin, 1997). 

Tagney, Hill-Barlow ve ark. (1996) ise öfke ifadelerini saldırgan ve saldırganlık 

içermeyen tepkiler başlıkları altında ele almışlardır. Saldırgan tepkiler, sözel, fiziksel ve 

sembolik saldırganlık davranışlarını içeren “doğrudan saldırgan tepkiler”; dolaylı yollardan 

birine zarar verme isteği şeklinde kendini gösteren “dolaylı saldırgan tepkiler” ve öfke 

uyandıran birey dışındaki birey veya nesnelere yönelmiş, “yer değiştirmiş saldırganlık” 

şeklinde görülen davranışlardır. Saldırgan olmayan tepkiler ise, mantıklı ve arkadaşça tartışma 

veya düzeltici davranışlar şeklindeki “uyuma götürücü davranışlar”; başka bir şeye yönelme, 

durumun önemini azaltma, durumdan kendini uzaklaştırma ve hiçbir şey yapmama gibi 

“kaçınmacı veya reddedici davranışlar” ve öfke uyandıran bireyin veya kendinin güdü, niyet ve 

davranışlarını “yeniden değerlendirme” olarak betimlenmiştir.  

Öfkenin kaynağı, kişiden kişiye ve yaşamsal dönemlere göre değişiklik gösterebilir. 

Örneğin, yetişkinlerde genellikle öfkenin kaynağı yoksun kalma ya da sosyal engellenmeyken, 

çocuklarda kısıtlayıcı kurallardan kaynaklanabilir (Strickland, 2001). Bazı kişilerin ya da bir 

grup bireyin hangi koşullarda öfke tepkisi göstereceği daha çok çevrelerini algılayış biçimleri 

ile ilişkilidir (Törestad, 1990). Örneğin, karakter olarak öfke özelliklerine sahip kişiler, 

semantik yönden öfke ile ilişkili uyaranlarda daha kolay yanlılık göstermektedir. Bu yatkınlık, 

öfke uyandırabilecek durumları bilişsel olarak daha kolay işlemeye, dolayısıyla daha kolay 

öfke duymalarına yol açmaktadır (Parrott, Zeichner ve Evces, 2005). 

1.4.1. KİŞİLERARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA ÖFKE 

Parkinson (1996) ve Wiseman, Metzl, Barber (2006) duygularla ilişkili birçok 

durumun, içsel ve tepkisel bir olgudan çok, etkileşim özellikli olduğunu öne sürmüşlerdir. 

Parkinson’a (1996) göre, duyguların ifade edilmesi, spesifik olarak kişilerarası ve kültürel 

işlevlere hizmet etmektedir. Olayların duygusal önemi, kişiye özgü bilişsel yorumlama 

süreçlerine ve kişi için önemine bağlı olsa da, duygunun ifade edilmesiyle karşıdaki kişi de 

birtakım duygular yaşamaya başlamaktadır. Diğer bir deyişle, duygular sadece kişisel bir 

yorumdan ibaret değildir; bireylerin kişilerarası etkileşim içerisine girmesine ya da 

etkileşimden uzaklaşmasına yol açmaktadır.  

Kişilerarası faktörlerin duyguların oluşumundaki önemi Averill (1983) tarafından da 

vurgulanmaktadır. Averill, öfkenin kişilerarası ilişkilerde ortaya çıkan bir duygu olduğunu, 
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başkasına yönelik olumsuz bir tutum içerdiğini ve öfkenin sosyal yapı dikkate alınmadan 

anlaşılamayacağını ileri sürmektedir (akt., Kitayama, Markus ve Matsumoto, 1995). Martin ve 

Watson (1997) öfkenin kişilerarası sorunlu ilişkilere, boşanmaya, çalışma yaşamında 

üretkenliğin ve işlevselliğin bozulmasına, fiziksel ve ruhsal sağlıkta önemli sorunlara neden 

olabildiğini belirtmiştir (akt. Soykan, 2003). Günlük yaşam içinde sıklıkla yaşanan bu duygu, 

temelde en az iki kişinin mutsuzluğuna neden olmaktadır. Burada, öfkeyi yaşayan için öfkenin 

kontrolü; öfkenin yöneldiği kişi içinse, gelen bu öfkeyle nasıl baş edeceği önemli bir sorundur 

(Soykan, 2003). İnsanların öfkesini ifade eden bir kişiye nasıl tepkiler verdiklerini araştıran 

Karasawa (2003), bir kişinin öfkesini ifade ettiği durumlarda, bunun karşısındaki kişide 

olumsuz tepkilere yol açtığını; ancak bu tepkilerin sadece sevilmeyen kişilere yönelik 

olduğunu ileri sürmüştür. Bununla birlikte, Averill (1983) daha çok sevilen ya da tanınan 

kişilere öfke duyulduğunu; bunun da sık birlikte olma ya da sevilen kişilerin tepkilerini 

kestirebilmeyle ilişkili olabileceğini belirtmiştir. 

Öfkenin ortaya çıkmasına etken olan olay ve unsurların yanı sıra, öfkenin şiddeti, bu 

öfkenin nasıl yaşandığı ve kişinin bu duygusunu kontrol becerisi de önem arz etmektedir. Öfke 

temel olarak üç objeye karşı ortaya çıkmaktadır; kişinin kendisine, diğerlerine ve başına 

gelenlere yani yaşadığı dünyaya karşı (Soykan, 2003). Öfke kimi zaman kısa süreli, orta 

şiddette ve hatta kişiye faydalı; kimi zaman ise, çok şiddetli, yoğun, sürekli ve tahrip edici 

olabilmektedir. Novaco’ya (1975) göre öfke uyarıldıktan sonra, dört ana davranışsal tepki 

görülmektedir; bunlar fiziksel düşmanlık, sözel düşmanlık, pasif agresyon ve geri çekilme 

olarak sıralanmaktadır (akt., Power ve Dalgleish, 1998). Schuerger (1979), öfke duygusunun 

nasıl ifade edildiğine bağlı olarak, kişiyi, sözel ve fiziksel saldırılara açık bir hale 

getirebildiğini; aile içinde ve diğer kişilerarası ilişkilerde çatışmalara neden olabildiğini öne 

sürmektedir (akt., Balkaya ve Şahin, 2003).  

Yapılan araştırmalar öfke duygusunun cinsiyete göre farklılaştığını göstermektedir. 

Öfkelenme sıklığı, yoğunluğu ve öfkelenme nedenleri açısından kadınlar ve erkekler arasında 

anlamlı bir fark bulunmadığı (Averill, 1983); ancak öfkenin ifade edilmesinde, erkeklerin 

doğrudan ifade yöntemlerini, kadınların ise dolaylı yolları daha fazla kullandıkları dikkati 

çekmiştir (Balkaya, 2001; Lerner, 1996; Sharkin, 1993). Araştırmacılar, bu durumun 

nedenlerinden birinin, öfke duygusunun gösterilmesinin, kadınsı değil, erkeksi bir tutum 

olduğuna dair inanç olduğunu belirtmektedir. Kadınlar öfkenin, ilişkiyi tahrip edeceğini ve 

sosyal olarak onaylanmayacaklarını düşündükleri için, öfkenin gösterilmemesi, tam tersi, 



 16 

bastırılması gerektiğine inanmaktadırlar (Cox, Stabb ve Hulgus, 2000; Evers, Fischer, 

Mosquera, Manstead, 2005; Lerner, 1996; Kopper ve Epperson, 1996; Sharkin, 1993). Bu 

görüşü destekleyen bir araştırma Evers, Fischer, Mosquera ve Manstead (2005) tarafından 

yürütülmüştür. Araştırmacılar, öfkenin ifade biçimini “sosyal koşul” ve “sosyal olmayan 

koşul” olmak üzere iki farklı durumda ele almışlardır. Sosyal koşulda öfkeyi erkeklerin daha 

fazla dışa vurdukları; fakat sosyal olmayan koşulda kadınlarla erkeklerin öfkelerini ifade etme 

biçimlerinin (yani şiddetinin) farklılaşmadığı görülmüştür. Çalışmada görülen diğer önemli bir 

bulgu da, öfkeyi dışa vurma derecesi farklılaşsa da, kadınlarla erkeklerin bildirdiği öfke 

deneyiminin aynı olduğudur.  

Soykan (2003) inkar ya da bastırma ile duyguların yok sayılmasının, ifade 

edilmemesinin kişinin hem kendisi hem de çevresi için zararlı olma potansiyeli taşıdığını; 

duygular kişi tarafından kabul edildiğinde ve ifade edildiğinde etkin, işe yarayan, üretken bir 

durum oluştuğunu vurgulamaktadır. Bu bağlamda, kadınlarda depresyon (Gordon ve Allen, 

1990) ve yeme bozukluğu (Russel ve Shirk, 1993) gibi problemlerin maskelenmiş ve ifade 

edilmeyen öfkenin bir sonucu olarak ortaya çıktığı ileri sürülmektedir (akt., Balkaya, 2001). 

Öfke kontrolü ve öfke ile baş etme yöntemlerine dair çalışmalara bakıldığında, genç kızların 

daha çok dua ettikleri, yürüyüşe çıktıkları, birisiyle konuştukları, tartıştıkları ya da müzik 

dinledikleri; erkeklerin ise daha çok fiziksel olarak kavga etme eğilimi gösterdikleri, egzersiz 

yaptıkları, alkol ya da uyuşturucu aldıkları dikkati çekmektedir (Goodwin, 2006). Lench 

(2004) ise düşük öfke grubunda olan üniversite öğrencilerinin, yüksek öfke grubuna göre daha 

fazla sosyal desteğe başvurduklarını öne sürmektedir. 

Klinik gözlem sonuçlarına göre, erkekler, kadınların aksine, öfke duyguları hariç diğer 

duygularını ifade etmekte zorlanmaktadırlar. Buna ek olarak, kıskançlık, üzüntü gibi diğer 

olumsuz duygularını, öfkeye dönüştürerek ifade etmektedirler (akt., Balkaya, 2001). Sharkin 

(1993) bunun nedeninin, öfke duygusunun, güçlülük, sertlik, saldırganlık şeklinde ve 

“erkeksi”, diğer deyişle erkeğe yakışan ve onu güçlendiren bir duygu olarak değerlendirilmesi 

olabileceğini öne sürmüştür. Diğer duygular ise, “kadınsı” olarak görülmektedir. Bu nedenle 

öfke, temel bir erkek duygusu olarak ele alınmakta ve kadınların aksine pozitif bir duygu 

olarak, erkekte olması gerektiği şeklinde değerlendirilmektedir. 

Öfke ile yaş arasındaki ilişkiyi inceleyen Phillips, Henry, Hosie ve Milne (2006),  yaşlı 

bireylerin öfkelerini daha az dışa vurduklarını (daha az şiddetli), içsel olarak öfkelerini kontrol 

etmeye çalıştıklarını ve daha çok sakinleşme stratejileri kullandıklarını görmüşlerdir. Yine aynı 
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çalışmalarında, yaşlı bireylerin iyilik hallerinin daha iyi olduğunu ve bunun bir nedeninin 

öfkeyi etkili kontrol etme ile ilişkili olduğunu vurgulamışlardır. Balkaya (2001) da ileri 

yaşlarda öfke yaşantılarında ve tepkilerinde belirgin bir azalmanın olduğunu ve sakin 

davranışların arttığını bildirmiştir. 

Öfke ile kişilerarası ilişkiler arasındaki ilişki, birçok kuram tarafından da ele alınmıştır. 

Bağlanma kuramını ileri süren Bowlby (1973)’e göre öfke, diğerlerinin olumsuz bağlanma 

davranışlarına yönelik gösterilen ve işlevsel değeri olan bir protesto davranışıdır. Yetişkinlerde 

bağlanma biçiminin öfke yaşantısına etkisine bakıldığında, güvenli bağlanan kişilerin, güvensiz 

bağlanan kişilere kıyasla, daha az öfke eğilimi gösterdikleri, daha yapıcı hedefler belirledikleri, 

öfke durumlarında daha pozitif bir duygu yaşadıkları ve başkalarına yönelik daha az düşmanlık 

duydukları görülmektedir (Mikulincer, 1998). Kaçıngan bağlanan bireyler, tehlike ya da sıkıntı 

anında, bu sıkıntılarıyla baş edemezlerse öfkelenmekte ve öfkelerini doğrudan ve güçlü bir 

şekilde ifade etmektedirler. Kaygılı bağlanan kişiler ise, herhangi bir engel karşısında bakım 

veren yeterli desteği sağlamadığında ya da psikolojik olarak ulaşılamaz olduğunda öfkelenirler. 

Fakat, bu kişiler bakım vereni kaybetmekten korktukları için öfkelerini açık bir şekilde ifade 

etmek istemezler (Bowlby, 1973).  

Davranışçı yaklaşım, öfkenin çevresel uyaranlara verilen öğrenilmiş bir tepki olduğunu 

belirtmektedir. Daha açık bir deyişle, öfke yaratan engelleyici nesne ve durumlar yeterince 

tekrarlanırsa, birey engele karşı öfke içeren bir koşullanmış tepki kazanmaktadır (Morgan, 

2000).  

Sosyal öğrenme kuramı, bireyin içinde bulunduğu kültürün ve çevresel faktörlerin öfke 

ifadesini ve davranışını şekillendirdiğini ileri sürmektedir. Thomas’a (2003) göre tüm 

kültürlerde çocuklar duygusal ifadeleri, etkili rol modellerini gözleyerek öğrenmektedir. 

Bandura, insanların korku, öfke, öfori gibi duygusal uyarılma yaşadıklarında bu durumun, 

belirli somatik ipuçlarına değil, bir dizi dışsal tanımlayıcı etkilere dayandığını ileri sürmektedir 

(akt., Rubin, 1986). Geleneksel cinsiyet rolü erkeklerin üzüntü ve incinebilirlik duygularını 

bastırırken, öfkelendiklerinde saldırgan davranışlar sergilemeleri için cesaretlendirmektedir 

(Thomas, 2003).  

Sosyal beceri yaklaşımına göre, öfkeli bireyler kendilerini ifade etme ve soruna yönelik 

çatışma çözme becerileri gibi olumlu sosyal becerilerden yoksundurlar. Çatışma durumlarında 

öfkelenmekte, diğerlerine doğrudan veya dolaylı saldırgan tepkiler göstermekte ya da geri 
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çekilmektedirler. Dolayısıyla çatışmalar çözülememekte ve çatışma durumu devam etmektedir. 

Sosyal beceri eğitimi ile ilgili yapılan çalışmalarda, sosyal beceri ve gevşeme eğitimi verilen 

bireylerin, herhangi bir eğitim verilmeyen bireylere oranla, daha düşük düzeyde öfke belirtileri 

yaşadıkları, öfkeyi bastırma veya olumsuz öfke gösterme eğilimlerinin azaldığı, daha düşük 

düzeyde sürekli  öfke belirtileri ifade ettikleri ve daha yapıcı baş etme yolları edindikleri 

bulgulanmıştır (Deffenbacher ve ark., 1987; 1988; 1994; 1995; 1996).  

Bilişsel kuramcılar, duyguların bireyin düşüncelerini, yargılarını ve kararlarını 

etkilemesi üzerinde durmaktadırlar. Fiziksel ya da psikolojik iyi olma halini tehdit eden dışsal 

bir olay algılandığında, tehdidin olası tehlikesi hakkında tahminler yapılır. Eğer tehdidin çok 

büyük olmadığı ya da ona karşı koyacak yeterli güce sahip olunduğu sonucuna varılırsa, sakin 

bir tepki oluşabilir. Ancak tehdidin tehlikeli olduğu ya da onunla başa çıkamayacak kadar 

güçsüz olunduğu sonucuna varılırsa, öfke, tehdidi ortadan kaldırmak ya da azaltmak için büyük 

bir güçle ortaya çıkar (Jones ve Banet, 1976; akt. Willhite ve Eckstein, 2003).  

Sosyal ilişkiler bağlamında, bireyin yaptığı nedensel değerlendirmelere işaret eden 

yükleme tarzlarının da öfke yaşantısını etkilediği görülmektedir. Birey olumsuz olayları dışsal, 

kasıtlı ve kontrol edilebilir nedenlere yüklediğinde, daha fazla öfke yaşama ve bunu ifade etme 

eğilimi göstermektedir (Aquino, Douglas, Martinko, 2004). Öfkeli bireylerin, başlarına gelen 

talihsizlikten diğerlerini sorumlu tutma eğiliminde oldukları vurgulanmaktadır (Keltner, 

Ellsworth, Edwards, 1993).  

Spielberger, Krasner ve Solomon (1988), durumluk-sürekli kişilik kuramını öfkeye 

uyarlamışlardır. Durumluk öfke, yoğunluğu değişen ve kısa aralıklarla inip çıkan ani bir 

duruma tepki olarak beliren duygusal-fizyolojik bir durumdur. Sürekli öfke ise öfke eğilimli 

sabit bir kişilik boyutu ya da durumluk öfke yaşama eğilimidir. Dolayısıyla, fazla sürekli öfke 

gösteren bireyler, daha sık ve daha yoğun durumluk öfke yaşamaktadırlar (akt., Deffenbacher 

ve ark., 1996). Deffenbacher ve ark. (1996), sürekli öfke gösteren bireylerin daha kolay 

öfkelendiklerini, daha yoğun ve güçlü öfke tepkisi verdiklerini, öfkeyle baş etmede daha az iyi 

olduklarını belirtmişlerdir. Bu bireyler kendilerini ifade ederken daha az olumlu ve daha az 

yapıcı yollar kullanmaktadırlar. 
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1.5. PSİKOPATOLOJİ, KİŞİLERARASI İLİŞKİLER, KENDİLİK ALGISI VE ÖFKE 

İLİŞKİSİNE DAİR ARAŞTIRMALAR 

Bu bölümde, çalışmada ele alınan psikopatolojilerin, kişilerarası ilişkiler, kendilik algısı 

ve öfke ile ilişkisini inceleyen araştırmalar sunulmuştur. Bu amaçla ilk olarak, depresyon, 

anksiyete bozuklukları, psikosomatik bozukluklar, cinsel işlev bozuklukları ile kişilerarası 

ilişkiler arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmalara yer verilmiştir. İkinci olarak, yukarıda 

belirtilen psikopatolojilerle kendilik algısı arasındaki ilişkileri araştıran çalışmalar sunulmuştur. 

Son olarak ise psikopatoloji ve öfke ilişkisine değinilmiştir.  

1.5.1. PSİKOPATOLOJİ VE KİŞİLERARASI İLİŞKİLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ 

ELE ALAN ARAŞTIRMALAR 

1.5.1.1. Depresyon ve Kişilerarası İlişkileri Ele Alan Araştırmalar 

Depresyonda olan kişilerin kişilerarası ilişkilerini inceleyen araştırmalar, daha çok 

kişilerarası aktivitelerin sıklığı, kişilerin bu durumlarda nasıl hissettikleri ve kendilerine 

yönelik değerlendirmeleri üzerine odaklanmıştır. Çalışmalar çoğunlukla kişisel bildirimler ve 

grup etkileşimi gözlemleri ile yürütülmüştür. Bulgular, depresif kişilerin daha az sosyal 

etkileşime girdiklerini, bu durumlarda kendilerini rahatsız hissettiklerini ve daha az olumlu 

pekiştireç aldıklarını göstermiştir (Hokanson, Rubert, Welker, Hollander ve Hedeen 1989; 

Segrin, 2000). Kişilerarası stiller açısından, hem depresif kişilerin kendilerinin (Gotlib, 1982; 

Youngren ve Lewinsohn, 1980) hem de başkalarının (Hammen ve Peters, 1978; Hokanson, 

Rubert, Welker, Hollander ve Hedeen 1989; Youngren ve Lewinsohn, 1980) depresif kişilere 

yönelik daha çok olumsuz değerlendirmeler yaptıkları dikkati çekmiştir. Bunun yanı sıra, 

majör depresif kişilerin, depresif olmayanlara kıyasla sosyal etkileşimleri daha az zevk verici 

olarak algıladıkları ve etkileşimleri üzerinde daha az etkilerinin olduğunu düşündükleri 

görülmüştür (Hokanson, Rubert, Welker, Hollander ve Hedeen 1989; Nezlek, Hampton ve 

Shean, 2000). Araştırmalar, depresyonun sadece yetişkinlerin değil, ergenlerin akran 

ilişkilerinde de zorluklara yol açtığını ortaya koymuştur. Depresif ergenler, bir grup 

faaliyetinde ve sınıfta kendilerini daha az istenilir olarak değerlendirmişler ve dışlandıkları 

yönünde bildirimlerde bulunmuşlardır (Faust, Baum ve Forehand, 1985).  

Kişinin kendi değerlendirmeleri ve başkalarının gözlemlerinden yola çıkılarak yapılan 

araştırmaların yanında, depresif kişilerin davranışsal özelliklerine odaklanan araştırmalar da 

bulunmaktadır. Çalışmalarda, bazı davranışsal özellikler, sosyal becerinin göstergesi olarak ele 
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alınmıştır. Bunlardan ilki, konuşma ve konuşma içeriğidir. Depresif kişilerin konuşmalarına 

bakıldığında, genel olarak daha yavaş, daha sessiz konuştukları (Gotlib,1982); bu konuşmalar 

sırasında daha fazla tereddüt ettikleri (Youngren ve Lewinsohn, 1980); karşılarındaki kişilerin 

konuşmalarına daha geç tepki verdikleri (Libet ve Lewinsohn, 1973); daha fazla olumsuz 

ifadeler kullandıkları ve daha az olumlu yansıtmalar yaptıkları (Coyne, 1976b; Gotlib ve 

Robinson, 1982) görülmektedir. Depresyondaki kişiler, sosyal becerinin diğer bir göstergesi 

olan göz teması açısından değerlendirildiklerinde, özellikle grup etkileşimlerinde (Youngren ve 

Lewinsohn, 1980), daha az göz teması kurdukları dikkati çekmektedir (Gotlib, 1982). Sosyal 

becerinin üçüncü göstergesi, kullanılan yüz ifadeleridir. Çökkünlük yaşayan kişilerle, normal 

kişilerin üzüntülü ve mutlu durumlarda elektromyogram (EMG) tepkileri karşılaştırıldığında, 

her iki grup üzüntülü durumlarda beklenen yüz ifadesini gösterdikleri, ancak çökkünlük 

yaşayan kişilerin, mutlu durumlarda beklenen yüz ifadesini göstermedikleri bulunmuştur 

(Sloan, Bradley, Dimoulas ve Lang, 2002). Depresif kişilerin iletişim kurarken daha az 

memnun (Gotlib, 1982; Youngren ve Lewinsohn, 1980) bir yüz ifadesi gösterdikleri ve daha 

cansız bir yüz ifadesi takındıkları görülmüştür (Youngren ve Lewinsohn, 1980). Bunun yanı 

sıra, araştırmacılar (Gotlib, Krasnoperova, Yue ve Joormann, 2004; Joormann ve Gotlib, 

2007), depresif hastaların ve daha önce depresyon geçirmiş kişilerin seçici bir şekilde üzgün 

yüzlere dikkat ettiklerini; sağlıklı kişilerin ise seçici bir şekilde üzgün yüzlerden kaçınıp mutlu 

yüzlere dikkat ettiklerini belirtmişlerdir. Depresif kişiler, diğer bir sosyal beceri olan atılganlık 

açısından değerlendirildiklerinde, atılganlık gerektiren durumlarda kendilerini rahat 

hissetmedikleri (Youngren ve Lewinsohn, 1980) ve daha az atılgan davrandıkları (Pachman ve 

Foy, 1978) gözlenmiştir. Ele alınan son sosyal beceri, problem çözme becerisidir. Problem 

çözme becerisi ve depresyona yönelik bir çalışma yapan Gotlib ve Asarnow (1979), deneklere 

kişilerarası çatışma durumları aktarmışlar ve deneklerden bu durumlarda ne yapacaklarını, ne 

tür davranışlarda bulunacaklarını söylemelerini istemişlerdir. Depresif kişilerin, depresif 

olmayan kişilere göre daha düşük performans gösterdikleri, daha çok konu dışı ya da yanıtsız 

cevaplar verdikleri bulunmuştur.  

Literatürde, depresif kişilerle etkileşime giren kişilerin duygudurumları ve etkileşim 

tarzları üzerine de araştırmalar bulunmaktadır. Coyne (1976b) ile Hammen ve Peters (1978), 

depresif kişi ile etkileşime giren deneklerin görüşmeden sonra kendilerini daha depresif, 

kaygılı ve reddedilmiş hissettiklerini bildirmişlerdir. Coyne, Kessler ve Tal (1987) depresif 

kişilerin semptomlarının artığı dönemlerde, birlikte yaşadıkları kişilerin daha yoğun bir stres, 

çaresizlik ve kaygı yaşadıklarını ortaya koymuştur. Coyne (1976a) bu bulguları, başkalarından 
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onay arama ile açıklamaktadır. Yazara göre, depresif kişi için başkalarından alacağı geri 

bildirim fazlasıyla önemlidir, ancak geri bildirimleri değerlendiremeyen kişi daha fazla 

depresif davranışlar göstermektedir. Bunun sonucunda da depresif kişi ile iletişime giren 

başkaları, depresif ve kaygılı bir duygu durumuna girmektedir. Ancak bulgular, depresif bir 

kişiyle iletişime giren deneklerin sözel ve sözel olmayan davranışlarında da farklılıkların 

olduğunu ortaya koymaktadır. Daha açık bir deyişle, depresif kişi ile iletişimde bulunan 

deneklerin daha az sözel iletişim kurdukları, daha fazla sessizlik gösterdikleri, daha çok 

olumsuz yorumlar yaptıkları, daha reddedici davrandıkları (Howes ve Hokanson, 1979), daha 

az gülümsedikleri ve yüz ifadelerinin daha az canlı ve daha az sıcak olduğu (Gotlib ve 

Robinson, 1982) gözlenmektedir. Depresyon hastalarına ve depresyona yönelik tutumları 

inceleyen bir araştırmada (Özmen ve ark., 2003) da katılımcıların %43.3’ü depresyonlu 

kişilerin saldırgan olduğunu, %22.8’i de depresyonlu kişilerin toplum içinde serbest 

dolaşmamaları gerektiğini belirtmişlerdir. Elde edilen bu sonuç, insanların depresiflerle 

iletişime girdiklerinde belirli bir ön yargılarının olabileceğine işaret etmektedir.   

Bu aktarılanların aksine, bazı çalışmalarda söz konusu modeli yanlışlayan sonuçlar da 

elde edilmiştir. Depresif bireylerle iletişime giren kişilerin görüşmeden sonra neler 

hissettiklerini araştıran bazı araştırmalarda (Gotlib ve Robinson, 1982; King ve Heller, 1984, 

1986; McNiel, Arkowitz ve Pritchard, 1987), depresif olan ve olmayan kişilerle girilen 

diyalogların sonunda deneklerin kendilerini beklenenin aksine daha depresif hissetmediklerini 

ve sözel ve sözel olmayan davranışlarında da belirgin bir farklılığın olmadığı görülmüştür.  

Sonuç olarak, sosyal beceri ve depresyona yönelik yapılan çalışmalarda tam bir uyuşma 

söz konusu olmasa da, kişilerarası iletişim becerileri ve kişilerarası tarz ile depresyon arasında 

bir ilişkinin olduğu söylenebilir. Ancak çalışmalardan elde edilen sonuçlar, bu beceri 

eksikliğinin depresyonun geçici bir belirtisi mi olduğu, yoksa depresyona eğilimi olan kişilerin 

bir özelliği mi olduğu konusunda tam bir netlik taşımamaktadır. Ayrıca bu beceri eksikliğinin 

ya da kişilerarası tarzın depresyon için bir öncül mü olduğu yoksa depresyonun bir sonucu mu 

olduğu konusu da netlik kazanmamıştır.  

Bu iki belirsizliği Petty, Ericsson ve Joiner (2004), %43’ü erkek ve %57’si kadın olan, 

4745 katılımcının bulunduğu geniş bir araştırmada çalışmışlardır. Çalışmada katılımcılar dört 

gruba ayrılmıştır:  (1) Hiç depresyon geçirmemiş grup; (2) Araştırma sürecinde depresyonda 

olan grup; (3) Yakın zamanda majör depresyon geçirmiş grup; (4) Daha önce majör depresyon 

geçirmiş, fakat en az bir yıldır majör depresyon kriterlerini karşılamayan grup. Sonuçlara 
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bakıldığında, en az kişilerarası iletişim becerisini gösteren grubun, araştırma sürecinde 

depresyonda olan grup olduğu bulunmuştur. Bu grubu yakın zamanda depresyon geçirmiş 

grup, daha önce depresyon geçirmiş grup ve hiç depresyon geçirmemiş grup takip etmiştir. Bu 

sonuç, kişilerarası beceri eksikliğinin, depresyonun geçmesiyle birlikte yavaş yavaş 

kaybolacağını düşündürmektedir. Kişilerarası beceri eksikliğinin depresyonun bir sonucu mu 

olduğu sorusuna ise, geçirilen depresyon epizotları ile karşılaştırma yapılarak bakılmıştır. Eğer 

depresyon kişilerarası beceriler üzerinde bir etki bırakıyorsa, yaşam boyu daha çok depresyon 

epizodu geçirmiş kişilerin daha fazla kişilerarası beceri eksikliği göstermesi gerekmektedir. 

Ancak sonuçlara bakıldığında bu düşünce desteklenmemiştir ve kişilerarası beceri eksikliğinin 

depresyon için bir öncül olduğu sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, yaşamın ilk 

dönemlerinde depresyon geçirmiş kişilerle daha sonra geçirmiş kişiler karşılaştırılınca, 

yaşamın ilk dönemlerinde yaşanan bir depresyonun kişilerarası beceriler üzerinde olumsuz bir 

etki bırakabileceği düşünülmüştür. 

Eberhart ve Hammen (2006) de çalışmalarında, kişilerarası faktörlerin (aile ilişkilerinin 

zayıflığı, başkalarına yakın olmada zorluk gibi) depresyon için öncül olabileceği sonucuna 

varmışlardır. Yaptıkları çalışmada hiç depresyon öyküsü olmayan kadınlar izlenmiş ve 2 yıllık 

periyot içinde aile ilişkilerinin zayıflığı ile kaygılı bağlanma bilişlerinin depresyonu yordadığı 

bulunmuştur. Yine 6 aylık süreç içinde aile ve eş ilişkilerinin zayıflığı, başkalarına yakın 

olmada zorluk ve başkalarına bağlı olmada zorluk gibi kişilerarası faktörlerin, depresif 

semptomları yordadığını görmüşlerdir. 

1.5.1.2. Anksiyete Bozuklukları ve Kişilerarası İlişkileri Ele Alan Araştırmalar 

Literatürde, anksiyete bozuklukları ve kişilerarası ilişkiler arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çalışmaların daha çok sosyal anksiyete üzerinde odaklandığı dikkati çekmektedir. Sosyal 

anksiyeteli bireylerin kişilerarası ilişkilerindeki tarzlarıyla ilgili çalışılan konulardan biri, bu 

bireylerin ilişkilerinde kullandıkları sosyal stratejilerdir. Araştırma bulguları, sosyal anksiyeteli 

bireylerin, genellikle kendilerini fazla ortaya koymayan (Davilla ve Beck, 2002; Langston ve 

Cantor, 1989), daha çok diğerleri yönelimli, diğerlerinin yönlendirmesini kabul eden (Davilla 

ve Beck 2002; Langston ve Cantor, 1989), kendilerini kısıtlayan sosyal stratejiler (Langston ve 

Cantor, 1989) ve çatışma yaşamaktan, duygu belirtmekten kaçınan (Davilla ve Beck, 2002; 

Oakman, Gifford, Chlebowsky ve Waterloo, 2003) bir kişilerarası tarz kullandıklarını ileri 

sürmüşlerdir. Yazarlara göre bu stratejiler, bireylerin kişilerarası ilişkilerinde daha az doyum 
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ve daha fazla stres yaşamalarına neden olmaktadır (Davilla ve Beck 2002; Langston ve Cantor, 

1989).   

Meleshko ve Alden (1993), sosyal anksiyetesi yüksek bireylerle, düşük olan bireyleri 

karşılıklı olarak kendini açma paradigmasını kullanarak karşılaştırılmışlardır. Her iki gruptan 

bireyler, yüz yüze etkileşim kurdukları ve bir koşulda kendisi ile ilgili daha derin bilgiler veren 

(self-disclosure), diğerinde daha ılımlı düzeyde kendinden bahseden bir yalancı deneğin olduğu 

koşullara atamışlardır. Sosyal anksiyetesi yüksek bireylerin, yalancı deneklerin kendilerini 

fazla açmadıkları, kendileri ile ilgili daha az bireysel bilgiler verdiği koşulda, kendilerini 

koruyucu (self-protection) bir tarzı daha fazla benimsedikleri görülmüştür. Yalancı denekler 

kendileriyle ilgili daha derin bilgiler verdiğinde ise bu davranışlara daha az kendilerini açarak 

yanıt vermişlerdir. Yalancı denekler ise kendini koruyucu bir tarzı daha fazla benimseyen 

sosyal anksiyeteli bireylerle konuşurken kendilerini daha az rahat hissetmişler ve anksiyeteli 

bireyleri daha olumsuz olarak değerlendirmişlerdir. Alden ve Bieling’in (1998), çalışmasında 

ise, yüksek ve düşük derecede sosyal anksiyete yaşayan bireyler ile deneklere öğrenci olduğu 

söylenen yalancı bir denek yer almıştır. Deneyden önce, deneklere karşılıklı olarak 

konuşacakları bireyin kendilerine benzediği ve iyi anlaşacakları veya kendilerine benzemediği 

ve iyi anlaşamayacakları klinik bir bulguymuş gibi anlatılarak, koşullar olumlu ve olumsuz 

olarak değişimlenmiştir. Sosyal anksiyetesi yüksek bireyler, olumsuz koşulda, olası bir 

olumsuz durumdan korunmak için kendilerini daha fazla koruyucu davranışlar sergilerken; 

olumlu koşulda böyle bir farklılaşma yaşanmamıştır. Her iki çalışmada da, kendini koruyucu 

stratejilerin kullanımının, sosyal anksiyete yaşayan bireylerin diğerlerinden daha olumsuz 

tepkiler almasına ve kendilerine zarar veren döngülerini devam ettirmelerine yol açtığı dikkati 

çekmiştir.   

Papsdorf ve Alden (1998), sosyal anksiyeteli bireylerin kişilerarası ilişkilerde neden 

reddedildiklerini ya da başka bir deyişle sergiledikleri hangi davranışlarla diğer bireylerde 

iletişime girmeme isteği uyandırdıklarını araştırmışlardır. Yüksek veya düşük sosyal anksiyete 

belirtisi yaşayan kişi, yalancı bir denekle karşılıklı olarak kendini açma görevinde yer 

almışlardır. Araştırma sonuçlarına göre, reddedilme ve anksiyete arasındaki ilişkiye, benzerlik 

değerlendirmeleri aracılık etmektedir. Daha az anksiyeteli davranışlar sergileyen bireyler, 

yalancı denekler tarafından daha benzer ve sosyal olarak daha çekici olarak algılanmışlardır. 

Heerey ve Kring (2007), sosyal anksiyetesi yüksek bireylerin, ikili etkileşimlerde, anksiyete 

düzeyi düşük bireylere oranla, partnerlerinin gülümsemelerine daha az karşılık verdiklerini; 
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huzursuz olduklarını belirten, sözel olmayan davranış formlarını daha çok kullandıklarını; daha 

az soru sorduklarını, daha çok kendileri odaklı konuştuklarını ve kaygılı olduklarını belirten 

daha fazla sözel ifade kullandıklarını ileri sürmüşlerdir. Ayrıca, araştırmaya katılan tüm 

bireyler, anksiyete düzeyi düşük olan bireylerle kurdukları etkileşimleri, anksiyete düzeyi 

yüksek bireylerle kurdukları etkileşimlere oranla daha sakin ve olumlu olarak algılanmışlardır. 

Sosyal etkileşim sırasında, sosyal anksiyete düzeyi yüksek bireylerin kendi 

performanslarını nasıl değerlendirdiklerini sorgulayan çalışmalar, genel olarak benzer 

sonuçlara ulaşmışlardır. Sosyal anksiyete düzeyi yüksek bireyler, kendi performanslarını 

kontrol grubundaki bireylere ve bağımsız değerlendiricilere göre daha düşük olarak 

değerlendirmektedirler (Alden, 1987; Erickson ve Newman, 2007; Harvey ve ark., 2000; 

Mansell, Clark ve Ehlers, 2003; Rapee ve Lim, 1992; Woody, 1996). Benzer bulgu, sosyal 

durumların değerlendirilmesinde de ortaya çıkmıştır. Sosyal anksiyetesi yüksek bireyler, 

belirsiz durumları anksiyetesi düşük bireylere oranla daha olumsuz şekilde 

değerlendirmişlerdir (Constans ve arkadaşları, 1999). Alden ve arkadaşları (2007),  sosyal 

anskiyete düzeyi arttıkça, olumlu sosyal durumları daha olumsuz şekilde değerlendirme 

eğiliminin arttığını bildirmişlerdir. Sosyal fobi tanısı almış bireylerin, diğer anksiyete 

bozukluğu yaşayan bireyler (panik bozukluk, agorafobi, basit fobiler, TSSB) ve normal 

bireylerle karşılaştırıldıkları araştırmanın (Stopa ve Clark, 2000) sonucunda ise, sosyal fobik 

bireylerin, diğer gruplara göre, belirsiz durumları daha olumsuz; orta düzeyde olumsuz 

durumları ise olduğundan daha olumsuz olarak değerlendirdikleri görülmüştür. Rachman ve 

arkadaşları (2000), sosyal anksiyete düzeyi yüksek bireyler sadece değerlendirme yanlılıkları 

sergilemediklerini; yaşadıkları bir sosyal olaydan sonra, olayla ilgili olumsuz durumlar için 

daha fazla düşündüklerini; bu tekrarlı düşünceleri engellemekte güçlük yaşadıklarını ve bu 

düşünceler nedeniyle konsantrasyon güçlüğü çektiklerini ortaya koymuşlardır.   

Bağlanma ve anksiyete bozuklukları ile ilgili yapılan çalışmalarda, sosyal anksiyete ile 

hem kaçıngan hem de korkulu bağlanma (Darcy, Davilla ve Beck, 2005); yaygın anksiyete 

bozukluğuyla ise güvensiz bağlanma (Eng ve Heimberg, 2006) arasında ilişki olduğu 

bulgulanmıştır. Darcy, Davilla ve Beck (2005), korkulu bağlanmanın daha bağımlı bir 

kişilerarası tarzla ilişkili olduğunu, benzer korku ve isteklerden (reddedilme korkusu ve 

sevilme isteği gibi) kaynaklandığını ve benzer davranışsal özellikler (pasif davranışlar) 

taşıdığını belirtmişlerdir.  
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1.5.1.3. Psikosomatik Bozukluklar ve Kişilerarası İlişkileri Ele Alan Araştırmalar 

Literatürde, psikosomatik bozukluklar ile kişilerarası ilişki tarzları arasında bir ilişkinin 

varlığına işaret etmektedir. Ancak literatürde, doğrudan kişilerarası ilişki tarzları ve 

psikosomatik bozukluklarla ilgili olarak yapılan araştırmaların kısıtlı olduğu göze 

çarpmaktadır. Burada, çalışma kapsamında ele alınan koroner arter hastalığı, mide hastalıkları, 

cilt hastalıkları ve diyabet ile kişilerarası ilişkilerin ele alındığı çalışmalara ver verilecektir.  

Krause (2005) olumsuz etkileşimin yaşamın ileriki dönemlerinde kalp hastalıkları için 

bir risk faktörü olup olmadığını araştırdığı çalışmasında, özellikle eğitim düzeyi liseden düşük 

ve düşük sosyo ekonomik düzeydeki yaşlıların daha fazla risk altında olduklarını ileri 

sürmektedir. Bunun ötesinde, araştırma sonuçları, olumsuz etkileşimin kalp hastalığı 

üzerindeki zararlı etkilerinin ortaya çıkmasının 2 ila 4 yıl arasında sürdüğünü göstermektedir. 

Sarandöl (2003), başta depresyon ve anksiyete bozuklukları olmak üzere psikiyatrik 

bozuklukların koroner arter hastalığı grubunda eş tanı olarak geliştiğini belirtmektedir. Bu 

nedenle, bu hasta grubunda, çökkün duygu durum, düşük benlik algısı ya da kaygı, ani öfke 

nöbetleri veya kişilerarası ilişkilerde olumsuz tutum gözlenebilmektedir  

Kişilerarası ilişkiler ve bağışıklık arasındaki bağ, psikonöroimmünolojinin en güçlü 

bulgularından biridir. Epidemiyolojik araştırmalar, sosyal izolosyonun hastalık ve ölüm 

açısından sigara, kan basıncı, obezite, fiziksel aktivite gibi kabul edilmiş risk faktörleri kadar 

önemli bir risk faktörü olduğunu ileri sürmektedirler (Kiecolt-Glaser, McGuire, Robles, Glaser, 

2002). 

Genelde yaşamı tehdit edici olmadıkları için sıklıkla önem verilmeyen kronik cilt 

hastalıkları aslında çok önemli psikososyal rahatsızlıklara neden olabilirler (Yılmaz Sukan, 

Maner ve Tosun, 2005). Sperger ve arkadaşları (1989),  kronik idyopatik ürtikeri olan hastalar 

ile kontrol grubunu Belirti Tarama Listesi-90 (SCL-90) uygulanarak karşılaştırmışlardır. 

Araştırmacılar, ürtiker hastalarında somatizasyon, obsesif kompulsif bozukluk, kişilerarası 

duyarlılık, depresyon ve anksiyete ölçütlerinde anlamlı olarak daha yüksek sonuçlar elde 

edildiğini ve ürtiker hastalarının kişilerarası ilişkilerde belirgin huzursuzluk yaşadıklarını 

bildirmişlerdir. Benzer şekilde, 1959’da Kraft ve Blumenthal ürtiker hastalarına MMPI 

uygulayarak, çoğunluğunun kişilerarası ilişkilerde oldukça pasif, bağımlı davrandıklarını, 

düşmanlık duygularının varlığını yadsıdıklarını, öfke ve kızgınlıklarını bastırdıklarını ileri 

sürmüşlerdir (akt., Yılmaz Sukan, Maner ve Tosun, 2005).  
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Finlay ve Coles’e (1995) göre, görünür deri yarası olan dermatolojik hastalar, acımanın 

aşırı düzeyde ifade edilmesinden, işte açık bir şekilde red ve ayrıma kadar değişen olumsuz 

sosyal tepkiler alabilmektedir. Yazarlara göre, bu olumsuz sosyal tepkiler, pek çok cilt 

hastasının diğerleri tarafından reddedilme korkusu geliştirmesine sebep olmaktadır. Thopmson 

ve Kent’e (2001) göre bazı hastalar ise diğerlerinin, ciltlerine herhangi bir ilgisini düşmanca ve 

reddedici bakışlar olarak yorumlama eğilimindedirler (akt., Stangier, Gieler, Ehlers, 2003). 

Holter ve Bugoon’a (1961) göre, deri hastalıklarında ortaya çıkan şekil bozukluğu ruhsal 

etkilenmeyi oluşturan en önemli değişkendir. Bu etkinin büyüklüğü kişinin kendilik algısı ve 

diğerleriyle ilişkisi ile yakından ilgilidir. Deri hastalıkları yaşamı tehdit etmemekle beraber 

yaşam kalitesini bozmakta ve hastaların çoğunda psikolojik ve sosyolojik yıkım görülmektedir 

(akt., Mercan ve Kıvanç Altunay, 2006). 

Diyabet hastalarıyla yapılan araştırmalarda, hastaların sağlık ekibi ve aileleriyle olan 

kişilerarası ilişkilerinin de ele alındığı görülmektedir. Auerbach ve arkadaşları (2002), diyabet 

hastalarının doktorları ‘kontrol’ boyutunda daha boyun eğici (submissive), ‘birlikte olma 

(affiliation)’ boyutunda ise daha arkadaşça algıladıklarını göstermektedir. Benzer bir örüntü 

doktorun hastası için yaptığı değerlendirmelerde de görülmüştür. Snoke ve Skinner (2001) 

diyabeti olan hastalar ve aileleri için psikolojik desteğin önemini araştırmışlardır. Bulgular, 

glisemik kontrol ve aile stresi arasında iki yönlü bir ilişki olduğunu göstermiştir. Daha açık bir 

deyişle, zayıf diyabet kontrolü aile stresine sebep olurken; aile stresi de zayıf kontrole yol 

açmaktadır. Hill-Briggs, Gary, Yeh, Batts-Turner, Powe, Saudek ve Brancati (2006) sosyal 

problem çözme tarzı ve tip 2 diyabet hastalarında glisemik kontrol arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. Etkisiz problem çözme tarzı ile glisemik kontrol arasında anlamlı bir ilişki elde 

etmişlerdir. Bu durumun, diyabet hastasının öz bakımını olumsuz yönde etkileyebilecek sosyal 

problemlerle baş etme yeteneğini yansıtabileceğini belirtmişlerdir.  

 Yapılan araştırmalar, özellikle insüline bağımlı diyabet tanılı çocuk ve ergenlerde, 

kronik bir hastalığa sahip olma, bu hastalığa uyum sağlama, çocuğun ve ailesinin yaşam 

tarzlarındaki değişiklikler, hastalığın sosyal ilişkilere getirdiği yükler, benlik saygısında 

azalma, komplikasyonlarla ilgili duyulan korku gibi faktörlerin bu bireylerde depresyon ve 

anksiyete gelişmesinde etkili olduğunu (Bahar, Sertbaş ve Sönmez, 2006; Eren, Erdi ve 

Özcankaya, 2003; Fettahoğlu, Koparan, Özatalay ve Türkkahraman, 2007), yaşam kalitelerinin 

tüm alanlarda bozukluk ve yeti yitimlerinin daha fazla olduğunu (Eren, Erdi ve Çivi, 2004; 

Gülseren, Hekimsoy, Bodur ve Kültür, 2001) göstermektedir.  
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1.5.1.4. Cinsel İşlev Bozuklukları ve Kişilerarası İlişkileri Ele Alan Araştırmalar 

Fiziksel bir nedene bağlı olmayan cinsel işlev bozukluklarında, ilişki çatışmalarının 

cinsel soruna neden olduğu, sorunu devam ettirdiği ve tedavinin sonucunu etkileyebildiği 

düşünülmektedir (Metz ve Epstein, 2002). Purnine ve Carey (1997) iletişimin, çiftlerin cinsel 

yaşamını nasıl etkilediği üzerine yaptıkları çalışmada, çiftler arasındaki cinsel uyumun, çiftin 

anlaşması, aynı konuda hemfikir olmaları ve erkeklerin eşlerinin cinsel tercihlerini anlaması ile 

ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Bir diğerini anlamak, karşı taraftaki bireyin nasıl memnun 

edileceğinin bilinmesine olanak tanıdığından, ilişkilerde büyük öneme sahiptir.  

Heiman ve Grafton-Becker (1989), orgazm bozukluğunun etiyolojisinde ve bozukluğun 

devam etmesinde, iletişim eksikliği, iletişimdeki güven eksikliği ve iletişimdeki engellerin 

etkili olduğunu öne sürmüşlerdir (akt., Kelly, Strassberg ve Turner, 2004; 2006). Kadın orgazm 

bozukluğunda üzerine çalışan Kelly, Strassberg ve Turner’ın (2004; 2006) araştırma 

bulgularına göre, orgazm bozukluğu bulunan çiftler sağlıksız iletişime sahiptirler. Orgazm 

bozukluğu olan kadınlar, orgazm bozukluğu bulunmayan kadınlara göre eşlerinin daha fazla 

suçlamasına maruz kalmaktadırlar. Kilmann ve arkadaşları (1986), iletişim becerilerinin ve 

cinsel becerilerinin geliştirilmesi üzerine odaklandıkları tedavilerinin sonuçlarını 

değerlendirdiklerinde, tedavi alan çiftlerin cinsel memnuniyet düzeylerinde ve cinsel 

uyumlarında anlamlı düzeyde artış olduğunu görmüşlerdir. Bunun yanısıra, tedavi öncesinde 

ilişki uyumlarının kötü olduğunu ifade eden çiftlerin, ilişki uyumlarının iyi olduğunu ifade 

eden çiftlere göre tedavi sonrasında, orgazm sıklıklarında artış olduğu bulunmuştur.  

Lau, Yang, Cheng ve Wang (2006) çiftlerin her ikisinde birlikte görülen cinsel işlev 

bozukluklarını yordayan değişkenleri belirlemek amacı ile, Çin’de 298 çiftin katılımıyla 

yürüttükleri çalışmada, iletişimin cinsel işlev bozukluğu görülmesinde önemli bir etkiye sahip 

olduğunu bulmuşlardır. Cinsel sorunlarını eşleri ile konuşan kadınlarda, birlikte cinsel sorun 

gelişme oranının her iki çiftte de cinsel sorun olanlara göre daha az olduğu bulunmuştur. 

Araştırma bulgularına göre, sadece bir eşte cinsel işlev bozukluğu görüldüğünde çiftlerin 

çoğunun cinsel sorunları üzerinde konuşmadıkları ve tıbbi ya da psikolojik yardım almadıkları 

bulunmuştur. Bu nedenle terapi programlarında iletişim konusuna özellikle ilgi verilmesi 

gerektiği vurgulanmıştır. Bu araştırmada her iki çiftte birden cinsel işlev bozukluğu olması 

üzerinde kötü evlilik ilişkisinin olmasının bir etkisi olmadığı, ancak iletişim eksikliklerinin, 

cinsel bilgi yetersizliğinin, cinsiyetler arası güç dengesizliğinin etkisinin olduğu bildirilmiştir.    
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Cinsel yaşamda meydana gelen sorunlar ve cinsel işlev bozuklukları, bireylerin 

yaşamını etkileyen önemli sorunlardan birini oluşturmaktadır ve çözümlenmeyen ilişki 

çatışmaları, cinsel bozuklukların bir nedeni olabildiği gibi cinsel bozukluklar da ilişki 

çatışmalarının katalizörü olabilmektedir (Byers, 2005; Litzinger ve Gordon, 2005).  

1.5.2. PSİKOPATOLOJİ VE KENDİLİK ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ELE 

ALAN ARAŞTIRMALAR 

1.5.2.1. Depresyon ve Kendilik Algısı Arasındaki İlişkileri Ele Alan Araştırmalar 

Kişiliğimizin temelinde olan kendilik algımızın olumlu olmasının, kişisel ve ruhsal 

iyilik halimiz için önemi büyüktür ve birçok kuramsal yaklaşım düşük kendilik saygısı ve 

depresyon arasında önemli bir bağın olduğunu söylemektedir. Literatüre baktığımızda 

kuramsal yaklaşımlarla uyumlu bir şekilde, kendilik değerinin depresyon yaşantısına etkisi 

birçok çalışmada görülebilmektedir. Örneğin Galambos, Barker ve Krahn (2006) 

çalışmalarında daha yüksek benlik saygısının, daha az depresyon ve daha az ifade edilen öfke 

ile bağlantılı olduğunu vurgulamaktadırlar. Depresif semptomlar ile dışa vurulan öfkenin 

azaldığı durumlarda, kendilik saygısının yükseldiği dikkati çekmektedir. Sosyal desteğin daha 

çok olduğu durumlarda, depresif semptomların azaldığı ve kendilik saygısının yükseldiği 

görülmektedir. Bu bulgu, sosyal etkileşimin ruhsal iyilik hali için önemini yinelemektedir. 

Klinik örneklemlerde de benzer sonuçlar elde edilmektedir. Kendilik algısı ve 

depresyon arasındaki ilişkiyi depresyon hastalarıyla çalışan Gara ve arkadaşları (1993), majör 

depresyondaki bireylerin, kendilerine ilişkin daha az olumlu değerlendirmelerde bulunduklarını 

belirtmişlerdir. Uyumsuz mükemmeliyetçilik, depresyon ve kendilik saygısını çalışan Rice, 

Ashby ve Slaney (1998) de uyumsuz mükemmeliyetçiliğin kendilik saygısının düşüklüğü ve 

depresyonun yüksekliği ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Depresyon ve kendilik 

açısından baktığımızda, kendilik algısının düşmesiyle depresyonun yükseldiği görülmektedir. 

Ashby, Rice ve Martin (2006) de yaptıkları çalışmada aynı sonuçları elde etmişlerdir. 

Frost, Reinherz, Camras, Giaconia ve Lefkowitz (1999) çalışmalarında 9 ve 15 

yaşındaki çocukların kendilerine ilişkin algılarını ile ileriki yaşlarda depresyonun düzeyi 

arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Buna göre, 9 ve 15 yaşındaki kızlarda, izolasyon ve 

yalnızlığa yol açabilen sevilmemenin (popülerite), ilerdeki depresyon semptomları ile 

korelasyon gösterdiği dikkati çekmiştir. 9 ve 15 yaşındaki erkeklerde ise aile içindeki rollerine 
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ilişkin algılarının, 18 yaşındaki yüksek düzeyde depresyon semptomları ile ilişkili olduğu 

görülmüştür.  

Kernis, Cornell, Sun, Berry ve Harlow (1993) ile Kernis (2005), kendilik saygısını ele 

alırken “kendiliğin kararlılığının” da büyük bir önem taşıdığını vurgulamaktadırlar. Kişilerin 

kendilik saygılarına ilişkin değerlendirmelerinde kararsız olmalarının etkisini inceleyen 

Luxton, Ingram ve Wenzlaff (2006), depresyon bakımından risk altındaki kişilerle, disforik 

kişilerin, hiç depresyon yaşamamış kişilere kıyasla, kendilik saygılarına ilişkin daha fazla 

kararsız olduklarını bildirmişlerdir. Bu sonucun risk altındaki kişilerle, disforik kişilerin 

kendilik saygılarının farklı olmasına rağmen görüldüğünü de vurgulamışlardır. Kernis, 

Grannemann ve Mathis (1991), benzer şekilde, düşük kendilik saygısının yanı sıra, kararlı 

olmayan bir kendilik saygısının da depresyon ile ilişkili olduğunu bildirmişlerdir. Man, 

Gutierrez ve Sterk (2001), kendilik saygısının kararlı olup olmamasının, depresyon 

bakımından, yüksek kendilik saygısı olan bireylerde bir öneminin olmadığını; ancak düşük 

kendilik saygısı olan bireylerde, kararlı kendilik saygısının koruyucu bir rolünün olduğunu 

belirtmişlerdir. Daha açık bir deyişle, kararsız kendilik saygısının düşük benlik saygısı olan 

bireylerde daha yüksek depresyona işaret ettiğini vurgulamışlardır.  

Kendilik saygısı ya da kendilik değerine ilişkin birçok çalışma, kendilik değerinin 

sadece derecesini ya da içeriğini dikkate almaktadır. Bununla birlikte Crocker (2003), kendilik 

saygısının yüksek ya da düşük olmasından çok, kişinin kendilik değerinin tehdit altında 

algılayıp algılamamasının önemine dikkati çekmiştir. Dışa bağlı olan kendilik değerinin, 

başkaları tarafından onaylanma gerektirdiğini, bunun da daha fazla zarar verici olduğunu 

vurgulamıştır. Burwell ve Shirk (2006), kendilik değerleri sosyal geri bildirimlere bağlı olan 

ergenlerin, depresyon açısından daha yüksek risk taşıdıklarını bulmuşlardır.  

1.5.2.2. Anskiyete Bozuklukları ve Kendilik Algısı Arasındaki İlişkileri Ele Alan 

Araştırmalar 

Anksiyete bozuklukları, benlik algısı ve kişilerarası ilişkilerle ilgili yapılan 

araştırmalara bakıldığında, genellikle anksiyete bozukluğu yaşayan veya sosyal anksiyete 

düzeyi yüksek bireylerin, kendi sosyal performanslarını, kişilik özelliklerini ve kendilik 

algılarını, normal ve sosyal anksiyetesi düşük bireylere oranla daha olumsuz değerlendirdikleri 

bulgulanmıştır (Chansky ve Kendall 1997; Christensen, Stein ve Means-Christensen, 2003; 

Wilson ve Rapee, 2006). Kirkcadly ve arkadaşları (1998), anksiyete düzeyi yüksek bireylerin, 
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düşük bireylere oranla kendilerini daha içedönük ve daha dürtüsel algıladıklarını ve kendilerine 

yönelik daha fazla olumsuz duygulanım yaşadıklarını belirtmişlerdir. Christensen, Stein ve 

Means-Christensen (2003), anksiyete düzeyi yüksek bireylerin diğerleri tarafından olumsuz 

olarak algılandıkları düşüncesinin, daha çok kendileri ile ilgili olumsuz algılardan 

kaynakladığını ifade etmişlerdir. Chansky ve Kendall (1997), bu olumsuz algının, anksiyeteli 

çocuklarda, diğerleri tarafından sevilmeyecekleri veya kabul görmeyeceklerine ilişkin olumsuz 

beklentiler geliştirmelerine neden olduğunu ileri sürülmüşlerdir. 

  TSSB semptom şiddeti yüksek bireylerle yürütülen bir başka çalışmada (Christensen, 

Cohan ve Stein, 2004), TSSB tanısı alabilecek bireyler, kendileri hakkında olumsuz algıları 

olduğunu belirtirken, diğerlerinin de kendilerini olumsuz algılayacaklarına inandıklarını ifade 

etmişlerdir. Ancak çalışmada olası TSSB tanısı alabilecek bireylerle etkileşim kuran kişiler, bu 

gruptaki bireyleri diğerlerine oranla daha az güvenilir olma dışında, başka bir olumsuz algı 

belirtmemişlerdir.  

Ehntholt, Salkovski ve Rimes (1998) tarafından yapılan bir çalışmada, OKB ve diğer 

anksiyete bozukluğu yaşayan bireylerin özsaygı düzeylerinin de normal bireylere oranla daha 

düşük olduğu bulgulanmıştır. Ayrıca, Doron, Kyrios ve Moulding (2006), moral değerler, 

mesleki ve eğitimsel yeterlilik ve sosyal kabul görme gibi konulara değer veren, ancak bu 

alanlarda kendilerini yetersiz hisseden bireylerde, obsesif-kompulsif inançların daha fazla 

olduğunu ve bu bireylerin daha fazla obsesif-kompulsif belirtiler yaşadığını bulgulamışlardır.  

Anksiyete bozukluğu yaşayan bireylerin güvensiz bağlanma stilleri geliştirdiklerine 

daha önce değinilmişti (Alden, 2004; Darcy, Davilla ve Beck, 2005). Güvenli bağlanan 

bireylerin, güvensiz bağlananlara oranla, daha olumlu benlik algıları geliştirdikleri 

düşünüldüğünde, anksiyete bozukluğu yaşayan bireylerin benlik algılarının daha olumsuz 

olması muhtemeldir.  

1.5.2.3. Psikosomatik Bozukluklar ve Kendilik Algısı Arasındaki İlişkileri Ele Alan 

Araştırmalar 

Kendilik kavramı, kronik hastalığı olan bazı hastalar için özellikle anlamlıdır. Fiziksel 

bir sıkıntının varlığı, kişinin sosyal ilişkilerini değiştirebilir ve sıklıkla düşük benlik saygısıyla 

ilişkilidir (Armentrout, 1979). Fiziksel aktiviteler, aile örüntüleri ve işteki değişiklikler büyük 

olasılıkla kendilik algısındaki düşüşe katkıda bulunmaktadır. Özellikle fiziksel bir zayıflığa 

sebep olan bir hastalığın, kendilik algısına yansıması muhtemeldir. Doğuştan kalp hastalığı 
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olan çocukların, sağlıklı çocuklarla karşılaştırıldıkları bir çalışmada, hastaların kendilerini daha 

zayıf, daha korkmuş ve daha hasta algıladıkları görülmüştür (Wray & Sensky, 1998). Benzer 

şekilde, Grey, Genel ve Tamborlane (1980) de çocukluk dönemindeki kronik hastalıkların 

çocuğun bilişsel ve duygusal gelişimi üzerinde etkileri olduğunu, psikososyal uyumunu ve 

benlik saygını etkilediğini belirtmişlerdir. 

 Diyabetin yaşam umudunu ve sağlıklı bir hamilelik olasılığını düşürmesi, böbrek 

hastalıkları, kangren, kalp hastalıkları ve felç olasılığını yükseltmesi, diyabetiklerde en güçlü 

duygunun korku olarak ortaya çıkmasına sebep olmaktadır (Jackson, 1981). Diyabetli çocuklar 

ve ergenlerle yapılan araştırmalarda, diyabetli ergenlerin diyabeti olmayan yaşıtlarına kıyasla, 

kaygı ve depresyon düzeylerinin yüksek olduğu (Gross, Delcher, Snitzer, Bianchi ve Epstein, 

2001), düşük düzeyde kendilik kavramına sahip oldukları (Ferrari, 1987; Gross, Delcher, 

Snitzer, Bianchi ve Epstein, 2001) ve kişilerarası ilişkilerinin daha zayıf olduğu (Stein ve 

Riessman, 1980) ortaya çıkmıştır.  

 Cildin görüntüsünün de bireyin kendilik imgesi üzerinde etkisi bulunmaktadır. Sukan 

ve Maner (2006a) vitiligo ve kronik ürtiker tanısı almış hastalarla yaptıkları araştırmada, bu 

tanıları almış kişilerin kendilik saygılarında düşüş olduğunu ileri sürmüşlerdir. Vitiligo 

grubunda, yaşam kalitesinin duygusal açıdan daha çok etkilendiğini dikkati çekmiştir (Sukan 

ve Maner, 2006b). Bu durum, hastalığın kozmetik açıdan şekil bozucu, daha rahatsız edici 

olmasına bağlı olarak, bireylerin daha çok utanç duydukları, içsel çatışma yaşadıkları ve 

başkalarının kendilerini nasıl algıladıklarına çok duyarlı olup, dışlanacakları beklentisiyle 

sıklıkla geri çekilmeleri şeklinde açıklanmıştır. Kronik ürtikerde ise yaşam kalitesinin daha çok 

belirti düzeyinde bozulduğunu belirtmişlerdir. Cilt hastalarında kendilik değerinin sağlıklı 

gruba göre daha düşük çıktığı diğer bir çalışma ise Yarpuz, Saadet, Şanlı ve Özgüven’in (2008) 

akne vulgaris hastalarında sosyal kaygı düzeyini belirlemek amacıyla yaptıkları araştırmadır. 

Araştırma sonuçlarına göre, akne hastalarında, kontrol grubuna göre, sosyal kaygı, sosyal 

kaçınma, genel kaygı, depresyon, hatalı otomatik düşünceler anlamlı düzeyde yüksek; benlik 

değeri ise anlamlı düzeyde düşüktür. White, Horne ve Varigos (1990) atopik egzaması olan 

hastalarla yaptıkları çalışmada, bu kişilerin güçlü bir düşmanlık sergileme eğilimlerinin 

olduğu, kendilerini eleştirdikleri, suçluluk hissettikleri, ancak diğerlerini eleştirmedikleri 

sonucunu elde etmişlerdir. Ayrıca hastalar, egzamalarını kendi hataları olarak algılama 

eğilimindedirler; dolayısıyla hastalıkla baş etme sorumluluğunu doktorlar gibi diğer kişilere 

atfetme yerine kendilerine atfederler.  
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 Cheng, Hui ve Lam (2000) gastrointestinal sistem bozuklukları ile psikolojik faktörler 

arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaya yönelik yaptıkları araştırmalarında, bu hastaların sağlıklı 

bireylere göre daha olumsuz algılara sahip olduklarını, kendi sağlıklarıyla ilgili daha kötü 

değerlendirmelerde bulunduklarını ve daha ciddi semptomları olan bireylere göre daha fazla 

somatik şikâyette bulunduklarını gözlemişlerdir.  

1.5.2.4. Cinsel İşlev Bozuklukları ve Kendilik Algısı Arasındaki İlişkileri Ele Alan 

Araştırmalar 

 Her insan kendilik kavramını oluştururken bunun bir yönünü de cinselliği üzerine 

oturtmaktadır. Dolayısı ile cinsel işlevlerde meydana gelen bir takım sorunlar, kişinin kendilik 

algısını da olumsuz olarak etkileyebilmektedir (Davison ve Neale, 2004).  

Cinsellik ve benlik saygısı arasındaki ilişki üzerine Stimson, Stimson ve Dougherty 

(1980) tarafından yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre, yetersiz cinsel performans, 

erkeklerde benlik saygısına en çok etkide bulunan unsur olarak bulunmuştur. Amerikan 

erkekleri için cinsel yeterlilik, benlik organizasyonunun temel kaynağını oluşturmaktadır. 

Erkeklerde, fazla cinsel aktivite ile genel sosyal güven ve benlik saygısı arasında ilişki 

bulunmuştur. Burada ilginç olan nokta, erkeklerin kendilerini değerlendirirken, 

performanslarının niteliklerinden ziyade, cinsel aktivite niceliğini değerlendirerek 

kendilerinden emin olmalarıdır. Bunun yanısıra kadınlar aktif ve memnuniyet verici 

cinselliklerini hem sosyal kabul hem de kendini değerlendirme faktörlerinden ayırmışlardır. 

Erkeklerin aksine kadınlar için memnuniyet verici cinsel aktivite faktörü, benlik saygısı ve 

sosyal kabul bileşenlerini içermemektedir. Ayrıca erkeklerin aksine kadınlar, cinsellikten 

tamamen ayrı iki temel benlik saygısı kaynağına sahiptirler. Bunlar, iletişim becerileri 

maddelerine dayalı ‘sosyal beceri-güven’ (social ability-confidence) ve cana yakınlık, 

sevimlilik maddelerine dayalı ‘sosyal kabul’dür (social acceptance).         

Cinsel işlev bozukluklarının etiyolojisinde bozuk kendilik algısı önemli bir yer 

almaktadır (Tuğrul, 1998). Bunun yanı sıra, cinsel işlev bozukluğu geliştikten sonra, kişinin 

kendilik algısı üzerinde olumsuz bir etki yaratıp sorunun devam etmesinde ya da 

kötüleşmesinde rol oynayabilmektedir. Bir erkeğin yaşadığı erektil işlev bozukluğu ya da 

prematür ejakülasyon kişinin erkeklik duygusunu etkileyebilmekte ve ortaya çıkan anksiyete, 

bu bozuklukların devam etmesine neden olabilmektedir. Bunun yanısıra anorgazmik bir kadın 

da kadınlık duyguları ile ilgili sorunlar yaşamaya ve kendisini tam bir kadın olarak 
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hissetmemeye başlayabilmektedir. Ayrıca, orgazm olmayan kadının eşi de kendisini yetersiz 

olarak algılamaya ve erkeklik duygusundan şüphe duymaya başlayabilmektedir (Şahin, 2001a). 

1.5.3. PSİKOPATOLOJİ VE ÖFKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ELE ALAN 

ARAŞTIRMALAR 

1.5.3.1. Depresyon ve Öfke Arasındaki İlişkileri Ele Alan Araştırmalar 

Kuramsal yaklaşımlar ve özellikle psikanalitik görüş, bastırılmış öfkenin depresyona 

yol açabileceğini ifade etmektedir. Öfke ve depresyonu araştıran bazı çalışmalar (örn. Begley, 

1994; Kendell, 1970) bu yönde sonuçlar gösterse de, kimi çalışmalarda farklı sonuçlara 

ulaşmıştır. Bununla birlikte, literatüre baktığımızda, genel olarak öfke ve depresyon arasında 

bir ilişkinin olduğu görülmektedir (Painuly, Sharan ve Mattoo, 2005). 

Friedman (1970), depresif hastaların normal deneklere göre daha düşük ifade edilen 

öfkeye sahip olduklarını bildirirken, Snaith ve Taylor (1985), depresif hastaların %37’sinde 

dışa vurulan, orta düzeyde ya da yoğun bir sinirliliğin olduğunu ve bunun normal deneklerden 

çok daha fazla olduğunu ileri sürmüşlerdir. Öfke ile depresyonun şiddeti arasındaki ilişkiyi 

araştıran Riley, Treiber ve Woods (1982) da depresyonun şiddetinin, öfke deneyimiyle ve 

kısmen de bastırma ile ilişkili olduğunu bildirmişlerdir. 

Goodwin (2006), gençlerin öfke ile baş etmelerini incelerken depresyon olasılığını da 

ele almıştır. Öfke ile baş etmede alkol-uyuşturucu kullanımının, müzik dinlemenin, kavga 

etmenin, sigara içmenin, dua etmenin ve yürüyüşe çıkmanın yüksek depresyon olasılığını, 

bisiklet sürmenin ise düşük depresyon olasılığını gösterdiğini ifade etmiştir. Araştırmacı, 

bisiklet sürmenin öfke yaşantısında, düşük depresyon ile ilişkili olmasının nedeninin 

nörokimyasal değişim ya da haz almayla ilişkili olabileceğini belirtmiştir. Yine gençlerle (18-

25 yaş arası) bir çalışma yapan Galambos, Barker ve Krahn (2006), 18 yaşındaki gençlerde, 

ebeveynlerle yüksek düzeyde çatışma yaşayanların daha yüksek depresif semptomlar ve dışa 

yöneltilmiş öfke olduğunu bildirmişlerdir. Aynı çalışmada, sosyal desteğin yüksek olmasının, 

daha yüksek benlik saygısına, daha düşük depresif belirtilere ve daha düşük düzeyde öfkeye 

işaret ettiği görülmüştür. Bilge (1997) de çalışmasında demokratik tutumu olan babaya sahip 

öğrencilerin kendilerine yönelttikleri kızgınlığın, diğer gruplardaki öğrencilerden anlamlı 

düzeyde düşük olduğunu bildirmiştir.  
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Kadınlarda öfkeyi inceleyen Sperberg ve Stabb (1998), öfkeyi bastırmanın, uygun 

olmayan bir şekilde ifade etmenin ve kişilerarası ilişkilerde daha düşük birlikteliğin 

depresyonla ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Aynı şekilde Clay, Anderson ve Dixon (1993), 

stres ve öfkeyi ele aldıkları çalışmalarında, içe yöneltilmiş öfke ile depresyon arasında bir 

ilişkinin olduğunu ortaya koymuşlardır. Güleç, Sayar ve Özkorumak (2005) da depresyon 

hastalarının daha aleksitimik, öfkelerini içe döndüren ve öfkelerini daha az kontrol edebilen 

kişiler olduğunu bildirmişlerdir.  

Bastırılmış öfkeyi birkaç boyutta araştıran Begley (1994), bastırılmış öfkenin, 

depresyon, kaygı ve somatik yakınmalarla ilişkili olduğunu bulmuştur; ancak, ifade edilen öfke 

ile aynı ilişki görülmemiştir. Bununla birlikte, bastırılmış öfke ile depresyon arasında ilişki 

olduğunu söyleyen çalışmaların aksine, Cox, Stabb ve Hulgus’un (2000) çalışmalarında, 

depresyonun, öfkenin bastırılmasıyla ilişkili olmadığı bulunmuştur. 

Öfkeyi, saldırganlık ile sözel ve pasif saldırganlık boyutlarında inceleyen Lester (1988), 

bu duyguyu, depresyon ve kontrol odağı ile karşılaştırmıştır. Çalışmanın sonunda, öfkesini 

fiziksel, sözel ya da dolaylı yoldan ifade edemeyen bireylerde, kontrolün güçlü başkalarında 

olduğuna ilişkin inanç ile depresyon arasında bir ilişkinin olduğu sonucuna varılmıştır. Elde 

edilen sonuçların etnik grup farklılıkları ile ilgili olabileceğini düşünen Young (1991), 

Lester’in çalışmasını yerli Amerikalılar ile yinelemiştir, ancak farklı bir sonuç elde etmemiştir. 

Öfke konusunu intihar girişimi ve saldırganlık eğilimi açısından ele alan bir çalışmada, intihar 

girişimi ve saldırganlık eğilimi olan hastalarda daha yüksek bir düşmanlık ve depresyon 

görüldüğü belirtilmiştir (Maiuro, O’Sullivan, Michael ve Vitaliano, 1989).  

Ev içi şiddette bulunan erkeklerle, genel olarak şiddet eğilimi gösteren erkeklerin 

karşılaştırıldığı bir çalışmada, her iki grupta da öfke ve saldırganlık olmakla birlikte, ev içi 

şiddet gösteren erkelerde daha yüksek depresyonun olduğu görülmüştür (Maiuro, Cahn, 

Vitaliano, Wagner ve Zegree; 1988). Başka bir çalışmada da düşmanlığın, depresyonun şiddeti 

ile arttığı vurgulanmış ve öfke ile depresyon arasında bir pozitif ilişkinin olduğu bildirilmiştir 

(Moreno, Fuhriman ve Selby, 1993). Aynı şekilde Ingram, Trenary, Odom, Berry ve Nelson 

(2007) da depresyon bakımından risk altında olan (daha önce depresyon geçirmiş) kişilerde, 

hiç depresyon yaşamamış kişilere kıyasla daha yüksek öfke ve düşmanlığın görüldüğünü 

belirtmişlerdir. 



 35 

Yetişkinler ve gençlerle yapılan araştırmalar genel olarak öfke ve depresyon arasında 

bir ilişkiye işaret etse de, aynı sonuca varmayan çalışmalar da görülmektedir. DiGiuseppe’un 

(1999), öfke ve depresyona yaklaşımı (araştırma farklılıklarından kaynaklanan değişik 

sonuçların dışında) kısmen bu durumu aydınlatmaktadır. DiGiuseppe’ya göre depresyon ve 

öfke deneyimi yaşayan kişiler, değişken / dengesiz suçlama biçimlerine ve değişken bir öz-

yeterlilik algısına sahiptirler. Başkalarını suçlarken ve yüksek yeterliliklerinin olduğunu 

düşündüklerinde, öfke duygusu yaşarken; kendilerini suçladıklarında ve düşük yeterliliklerinin 

olduğunu düşündüklerinde depresif duygu durumu yaşamaktadırlar. Buradan hareketle yazar, -

en azından bazı bireyler için- öfkenin düşük benlik değerine karşı bir savunma olabileceğinin 

düşünülebileceğini ifade etmektedir (DiGiuseppe, 1999). 

1.5.3.2. Anksiyete Bozuklukları ve Öfke Arasındaki İlişkileri Ele Alan Araştırmalar 

Anksiyete ve öfke arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmalarda, öfke ve anksiyetenin 

benzer özelliklere sahip olduğu bulgulanmıştır. Russell ve Mehrabian (1974), her iki duygunun 

da yüksek düzeyde uyarılma ve düşük düzeyde memnuniyet içerdiğini; öfkenin daha çok 

baskın duygu ve davranışları, anksiyetenin ise pasif duygu ve davranışları kapsadığını ileri 

sürmüşlerdir. Zwemer ve Deffenbacher (1984), yaptıkları çalışmada, kişisel 

mükemmeliyetçilik, olası olumsuz durumlar için aşırı kaygılı beklenti, suçlama ve 

felaketleştirme eğiliminin öfkeyi en iyi yordayan işlevsiz inançlar olduğunu belirtmişlerdir. 

Anksiyeteyi en iyi yordayan işlevsiz inançların ise kişisel mükemmeliyetçilik, kaygılı beklenti, 

felaketleştirme ve problemle yüzleşmekten kaçınma olduğunu ortaya koymuşlardır. Yazarlara 

göre, felaketleştirme, kaygılı beklenti ve kişisel mükemmeliyetçilik, tetikte oluş ve tepkiselliği 

artırabilmektedir. Öfkeli bireyler diğerlerini suçlamaya eğilimli oldukları için söz konusu aşırı 

uyarılma durumlarında tepkisel davranışlar sergilerken; anksiyeteli bireyler, yaşanan çatışma 

durumlarından kaçınmanın en iyi yol olduğunu düşünerek, daha pasif davranışlar 

sergileyebilmektedirler.  

Öfke ve anksiyete arasındaki ilişkileri inceleyen diğer araştırmalarda, öfke düzeyi 

yüksek sürücülerin, yüksek anksiyete düzeyine sahip oldukları (Deffenbacher ve ark., 2000); 

bilişsel yeniden yapılandırma ve gevşeme eğitimi verilen öfkeli bireylerde, öfke belirtileri ile 

birlikte anksiyete belirtilerinin de azaldığı (Hazelaus ve Deffnbacher, 1986); bastırılmış 

öfkenin  ve öfke kontrolü eksikliğinin, anksiyete, depresyon ve bedensel yakınmalarla ilişkili 

olduğu ortaya konmuştur (Begley, 1994; Bridewell ve Chang, 1997).   
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Anksiyete bozuklukları yaşayan bireylerde öfke ve öfkeyle ilgili davranışları inceleyen 

araştırmalarda, TSSB yaşayan Vietnam askerlerinin, normal bireyler ve TSSB geliştirmeyen 

Vietnam askerlerine oranla, daha fazla öfke ve öfkeyle ilgili davranışsal belirtiler yaşadıkları 

bulunmuştur (Beckham, Moore ve Reynolds, 2000; Novaco ve Chemtop, 2002; Taft ve ark., 

2007). Fava, Anderson ve Rosenbaum (1990), öfke problemleri yaşayan birçok bireyin panik 

atak belirtileri şeklinde kendini gösteren birçok kaygı belirtisi yaşadıklarını belirtmişlerdir. 

Yeragani ve Kumar (2000), panik bozukluk yaşayan bireylerin normal bireylere oranla daha 

saldırgan ve düşmanca olduklarını bulgularken; Whitevide, Jonathan ve Abramowitz (2004) 

OKB tanısı almış bireylerin, normal bireylere oranla, daha yüksek düzeyde öfke belirtileri 

yaşadıklarını ileri sürmüşlerdir. Bir diğer çalışmada (Weber ve ark., 2004) ise sosyal anksiyete 

düzeyi yüksek bireylerin, çatışma durumlarında geri çekilerek öfkeyi bastırdıklarını ya da 

çatışmadan sonra çatışma durumu ile ilgili düşünceleri sürdürerek, öfke belirtilerini taşımaya 

devam ettikleri görülmüştür.  

 Araştırmalardan elde edilen bulgular özetlenecek olursa, öfke ve anksiyete ilişkini 

inceleyen araştırmalarda, öfke ve anksiyetenin benzer özelliklere sahip olduğu; anksiyeteli 

bireylerin çatışma durumlarından kaçındıkları, öfkeli bireylerin ise çatışma durumlarında daha 

tepkisel davrandıkları belirtilmektedir. Anksiyete bozukluğu yaşayan bireyler, daha fazla öfke 

ve öfkeyle ilgili davranışsal belirtiler yaşamakta; daha düşmanca ve saldırgan davranışlar 

sergilemekte; çatışma durumlarında geri çekilerek, öfkeyi bastırmakta ya da çatışmadan sonra, 

çatışma durumu ile ilgili düşünceleri sürdürerek, öfke belirtilerini taşımaya devam 

etmektedirler. Benzer olarak, öfke belirtileri yaşayan bireylerde de anksiyete belirtilerinin 

yüksek olduğu, öfke ve anksiyete düzeyi yüksek bireylere verilen gevşeme ve bilişsel yeniden 

yapılandırma gibi eğitimlerin, hem öfke hem de anksiyete belirtilerinde azalmalar ortaya 

koyduğu bulgulanmıştır. 

1.5.3.3. Psikosomatik Bozukluklar ve Öfke Arasındaki İlişkileri Ele Alan Araştırmalar 

Öfke ve bastırılmış düşmanlık, somatizasyon gelişiminde önemli etmenler olarak 

tanımlanmışlardır. Suinn’e (2001) göre, öfke ve kaygı, insanların hastalığa olan hassasiyetini 

artırmaktadır. Öfke ve stresin, bağışıklık sistemi, kolesterol, kardiyovasküler bozukluk, otonom 

sinir sistemi, endokrin sistem üzerinde etkileri bulunmaktadır. Psikoanalitik kuramcıların, 

insanları öfkelerini açıkça ifade etmeleri için cesaretlendirmelerinin en önemli sebebi, 

bastırmanın enerjiyi fizyolojik patolojilere dönüştürdüğüne inanmalarıdır. Freud, öfke 

tepkilerinin bastırıldığında temsilleriyle yer değiştiğini ileri sürmektedir. Benzer şekilde, Ellis 
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de öfke ifadesi ile hastalık arasındaki ilişkiye vurgu yapmakta ve hem bastırılan hem de dışa 

vurulan öfkenin yüksek kan basıncı, kalp sorunları, ülser ve diğer çeşitli fiziksel durumları da 

içeren psikosomatik tepkilerle sonuçlanabileceğini belirtmektedir (akt., Rubin, 1986).  

Öfkenin ifade edilmesi, hem yaş, cinsiyet ya da kişilik gibi bireysel özelliklere hem de 

öfkenin yaşanmasına ve ifade edilmesine izin veren, cesaretlendiren ya da onu baskılayan 

durumların sosyokültürel bağlamına dayanmaktadır (Ramirez, Santisteban, Fujihara ve 

Goozen, 2002). Öfkenin ifade tarzı ile somatik belirtiler arasındaki ilişkinin incelendiği 

araştırmada (Koh, 2003), ifade etme şekline göre, içe dönük öfkenin daha çok psikosomatik, 

somatoform ve kaygı bozukluklarında; dışa vurulan öfkenin ise depresif bozukluklardaki 

somatizasyonla anlamlı ilişkiler gösterdiği bulunmuştur.  

Öfke ve psikosomatik sorunlarla ilgili çalışmalara bakıldığında en fazla dikkat çeken 

psikosomatik bozukluğun, kalp damar sistemiyle ilişkili olduğu söylenebilir. Araştırmalar, 

ifade edilmeyen öfkenin kendiliğe yöneltildiğini ve bunun da kalp damar bozukluğunun ve 

hipertansiyonun gelişimine katkıda bulunduğunu göstermektedir (Davidson, Stuhr, Dixon, 

MacGregor, MacLean, 2000; Martin, Wan, David, Wegner, Olson, Watson, 1999). Ramsay, 

McDermott ve Bray (2001) araştırmalarında, olaylara öfkeli bir şekilde cevap verme 

konusunda sıklıkla rahat olan bireylerin koroner arter hastalığı için yüksek risk altında 

olduğunu gözlemlemişlerdir. Benzer şekilde, Suchday ve Larkin (2001) öfkelerini dışa vuran 

bireylerde, öfkelerini bastıranlara göre, kan basıncının daha yüksek olduğunu ve daha fazla 

bastırılmış kendilik ifadeleri kullandıklarını ileri sürmüşlerdir.  

 Türkiye’de, koroner arter hastalığı ile stres ve öfkenin ilişkisinin araştırıldığı sınırlı 

sayıdaki çalışmalardan biri, Şafak’a (1996) aittir. Miyokardial enfarktüs geçirmiş hastalar ve 

sağlıklı kişilerle yapılan araştırma sonuçlarına göre, hasta grubun yaşanılan stres verici 

olaylardan duydukları rahatsızlık, sağlıklı gruba göre, anlamlı bir şekilde farklılık 

göstermektedir. Aynı zamanda, sürekli öfke ve öfke ifade tarzları açısından hasta grup ile 

sağlıklı grup arasında anlamlı fark olmadığı görülmüştür.  

Kronik bir acelecilik hissi, sabırsızlık, rekabetçilik, öfke ve düşmanlık ile tanımlanan A 

tipi davranış örüntüsünün de kalp damar hastalığıyla ilişkisinin incelendiği araştırmalar göze 

çarpmaktadır (Hecker, Chesney, Black ve Frautschi, 1988; Krantz, Contrada, Hill ve Friedler, 

1988; Nunes, Frank ve Kornfeld, 1987). Hecker, Chesney, Black ve Frautschi (1988) kalp 

damar hastalarıyla yaptıkları 8,5 yıllık izleme çalışmasında kalp ölümleri ile A tipi davranış 
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örüntüsü arasında 1.9 oranında risk faktörü elde etmişlerdir. Holmes ve Will (1985) A tipi 

davranış örüntüsü sergileyen bireylerin B tipi davranış örüntüsüne sahip bireylere göre daha 

fazla kişilerarası agresyon sergilediklerini ileri sürmüşlerdir.   

Depresif belirtiler, düşmanlık ve öfke ifadesi ile insülin direnci ve insülin arasındaki 

ilişkinin araştırıldığı bir çalışmada (Suarez, 2006), bu değişkenlerle insülin direnci ve insülin 

arasında kadınlarda olumlu yönde bir ilişkinin olduğu; yine öfke ifadesinin de sadece 

kadınlarda bu değişkenlerle olumlu yönde ilişkili olduğu görülmüştür. Bu insülin düzeylerinin 

ise, belirtilen psikolojik durumlarla ilişkili olarak kardiyovasküler hastalık ve tip 2 diyabet 

riskini artıracağı söylenebilir.  

White, Horne ve Varigos’un (1990) 23 erkek 17 kadın atopik egzeması olan hastalar 

üzerinde yaptıkları bir çalışmada, hasta grubun normal gruba göre daha fazla kaygılı 

olduklarını ve öfke ve düşmanlıkla baş etmede güçlükler yaşadıklarını gözlemişlerdir. 

Türkiye’de bu araştırma kapsamında ele alınan psikosomatik bozukluklar ve öfke ile 

ilgili doğrudan ilişkili çok az sayıda araştırmaya rastlanılmakla birlikte, öfkenin fibromiyalji, 

romatoid artrit, hipertansiyon gibi diğer bazı psikosomatik hastalıklarda (Güleç, Sayar, Topbaş, 

Karkucak ve Ak, 2004; Sayar, Bilen Arıkan, 2001; Arsakay, 2001) ve tıbbi olarak 

açıklanmayan bazı bedensel belirtilerde (Güleç, Hocaoğlu, Gökçe ve Sayar, 2007) önemli bir 

psikososyal değişken olduğu ileri sürülmüştür. 

1.5.3.4. Cinsel İşlev Bozuklukları ve Öfke Arasındaki İlişkileri Ele Alan Araştırmalar 

Kişilerarası ilişkilerde yaşanan problemler, sıklıkla cinsel isteğin azalması ile birlikte 

görülmektedir. Fakat ikisi arasındaki neden-sonuç ilişkisi anlaşılması güç bir durumdur 

(Meuleman ve Van Lankveld, 2005). Öfke, cinsel isteği ve uyarılmayı engelleyen önemli bir 

süreç olabilmektedir (Bozman ve Beck, 1991). Beck ve Bozman (1995) tarafından yapılan bir 

çalışmada, öfke ve kaygı duygularının, kadınların cinsel isteklerinde azalmaya yol açtığı 

görüşmüştür. Buna ek olarak, kadınlarda öfkenin, cinsel isteksizliği daha fazla arttırdığı dikkati 

çekmiştir. Buna karşılık, erkekler için yaşanan cinsel isteksizlik durumunda kaygı ve öfkenin 

farklılık göstermediği bulunmuştur. Barlow (1986) tarafından yapılan bir çalışma, cinsel işlev 

bozukluğu olan kişilerin, cinsel işlev bozukluğu olmayan kişilere kıyasla, kaygılıyken, cinsel 

ipuçlarındansa, performansa ya da başka konulara odaklandığını göstermektedir. Bu çalışmalar 

öfke, kaygı ve kişilerarası ilişkiler ile cinsel işlev bozuklukları arasında anlamlı bir ilişki 

olduğunu ve bu konunun araştırılmasının önemli noktalara ışık tutacağını işaret etmektedir.  
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Cinsel işlev bozukluğu olan kişilerin kişilik özelliklerine ilişkin gerçekleştirilen bir 

çalışmada (Roseinheim ve Neuman, 1981), cinsel işlev bozukluğu bulunan erkeklerin daha 

fazla kişilerarası kaygı yaşadıkları, daha boyun eğici davranış sergiledikleri ve daha fazla dış 

kontrol odağına sahip oldukları bulunmuştur. Bunun yanı sıra, cinsel işlev bozukluğu bulunan 

erkeklerde, öfkenin oldukça belirgin olduğu, fakat bu öfkenin içe yönelimli bir öfke olduğu 

görülmüştür. Bu erkekler, kendilerini diğer kişilere göre daha çok eleştirmektedirler. Bununla 

birlikte, cinsel işlev bozukluğu bulunan erkeklerin eşlerinin, kontrol grubundaki kadınlara göre, 

daha fazla saldırganca davranışlar sergiledikleri ve öfkelerini dışa vurdukları dikkati çekmiştir.  

1.5.4. ARAŞTIRMANIN AMACI VE CEVAP ARANAN SORULAR 

Kişilerarası davranış hem normal hem de patolojik gelişimin anlaşılmasında çok temel 

bir konudur. Aynı zamanda, kişilerarası ilişki tarzlarının araştırılmasının hem uygulamalı hem 

de kuramsal açıdan önemli sonuçları vardır. Davranış biçimlerinin anlaşılması onlara ne 

şekilde yaklaşılabileceği hakkında ipuçları verecektir. Bunun yanında, kişilerarası ilişkiler pek 

çok duyguyu ortaya çıkaran birincil faktördür. Bireyin belirli bir saldırı, eleştiri ya da engel 

karşısında yaşadığı içsel ve evrensel bir duygu olan öfke de kişilerarası ilişkilerde çatışmalara, 

fiziksel ve ruhsal sağlıkta önemli sorunlara neden olabilmektedir.  

Buraya kadar aktarılan çalışmalar ve kuramlar dikkate alındığında, kişilerarası tarz, 

kendilik algısı, öfke ve psikopatoloji konularının birbiriyle çok yakından ilişkili olduğu 

görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, depresyon, anksiyete bozuklukları, psikosomatik 

bozukluklar ve cinsel işlev bozukluklarında sözkonusu değişkenlerin bir arada nasıl bir ilişki 

içinde olduklarının incelenmesidir. Bu doğrultuda, mevcut çalışmada, literatürde parça parça 

bulunan, kişilerarası tarz, kendilik algısı, öfke ve depresyon ilişkisine bir bütün olarak 

bakılmaya çalışılmış ve aşağıdaki denenceler sınanmıştır. 

1. Katılımcıların cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi gibi demografik özellikleri ile depresyon 

arasında ne tür bir ilişki vardır? 

2. Depresyon tanısı almış kişilerle, herhangi bir tanı almamış normal kişiler, kişilerarası 

tarz, kendilik algısı ve öfke yaşantısı bakımından farklılık göstermekte midirler? 

3. Depresyon tanısı almış grup ile normal grupta, depresyonu yordayan değişkenler nasıl 

bir farklılık göstermektedir? 

4. Kişilerarası tarz, kendilik algısı, öfke yaşantısı ve depresyon arasındaki ilişkiler 

nasıldır? 
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5. Yaş, cinsiyet ve eğitim gibi demografik değişkenlerin anksiyete bozuklukları ile ilişkisi 

var mıdır? 

6. Herhangi bir bozukluğu olmayan grup ile anksiyete bozukluğu tanısı almış olan grup 

arasında kişilerarası ilişki tarzı, öfke yaşantısı ve benlik algısı açısından farklılık var 

mıdır? 

7. Herhangi bir bozukluğu olmayan grupta ve anksiyete bozukluğu tanısı almış olan 

grupta anksiyete belirtilerini yordayan değişkenler nelerdir? 

8. Kişilerarası tarz, kendilik algısı, öfke yaşantısı ve anksiyete bozuklukları arasındaki 

ilişkiler nasıldır? 

9. Yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi gibi sosyodemografik değişkenlerin 

psikosomatik bozukluklar ile ilişkisi var mıdır? 

10. Psikosomatik bozukluk tanısı almış olan hastalar ve psikosomatik hastalığı olmayan 

sağlıklı kişilerde kendilik algısı, kişilerarası ilişki tarzları ve öfke yaşantıları puanları 

açısından bir farkılılık var mıdır? 

11. Farklı fizyolojik sistemlere ait psikosomatik bozukluğu olan hastalarda (koroner arter 

hastalığı, mide hastalıkları, cilt hastalıkları, diyabet) kişilerarası ilişki tarzları, kendilik 

algısı ve öfke yaşantısı puanları açısından farklılık var mıdır? 

12. Psikosomatik hastalık tanısı alan kişilerde stres belirtilerini yordayan değişkenler 

nelerdir? 

13. Kişilerarası iletişim tarzı, öfke, kendilik algısı ve stres belirtileri değişkenleri arasında 

ilişki var mıdır? 

14. Yaş, cinsiyet ve eğitim gibi demografik değişkenlerin cinsel işlev bozuklukları ile 

ilişkisi var mıdır?  

15. Cinsel işlev bozukluğu olmayan grup ile cinsel işlev bozukluğu tanısı almış olan 

hastalar kişilerarası iletişim tarzı, öfke yaşantısı ve benlik algısı açısından farklılık 

göstermekte midir? 

16. Cinsel işlev bozukluğu olmayan grupta ve cinsel işlev bozukluğu tanısı almış olan 

grupta cinsel işlev sorunlarını yordayan değişkenler nelerdir? 

17. Kişilerarası ilişki tarzları, benlik algısı, öfke yaşantısı ve cinsel işlev bozuklukları 

arasında ilişki var mıdır? 



 41 

BÖLÜM 2 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırmanın örneklemini oluşturan kişilerin özellikleri, bilgi toplama 

araçları ve araştırmanın nasıl yürütüldüğüne dair bilgiler sunulmuştur. “Örneklem” bölümünde 

depresyon, anksiyete bozukluğu, psikosomatik bozukluklar veya cinsel işlev bozukluğu olan 

bireyler ile herhangi bir psikiyatrik bozukluk sergilemeyen bireylerin sosyo-demografik 

özellikleri verilmiştir. “Bilgi Toplama Araçları” bölümünde Kişilerarası Tarz Ölçeği (KTÖ), 

Çok Boyutlu Öfke Ölçeği (ÇBÖÖ), Sosyal Karşılaştırma Ölçeği (SKÖ), Kısa Semptom 

Envanteri (KSE), Beck Depresyon Envanteri (BDE), Beck Anksiyete Envanteri (BAE), Stres 

Belirtileri Ölçeği (SBE), Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği (GRCDÖ) ve Demografik 

Bilgi Formu tanıtılmıştır. Araştırmanın yürütülmesine dair bilgilere ise “İşlem” bölümünde yer 

verilmiştir.  

2.1. ÖRNEKLEM 

Araştırmanın örnekleminin tanıtılacağı bu bölüm, dört alt başlıktan oluşmaktadır. İlk 

bölümde, depresyonu olan ve olmayan bireylerin; ikinci bölümde anksiyete bozukluğu olan ve 

olmayan bireylerin; üçüncü bölümde psikosomatik bozukluğu olan ve olmayan bireylerin; son 

bölümde ise cinsel işlev bozukluğu olan ve olmayan bireylerin sosyo-demografik özelliklerine 

yer verilmektedir.   

2.1.1. Depresyonu Olan ve Olmayan Bireylerin Sosyo-Demografik Özellikleri 

Depresyon örneklemini, Ankara ili içerisindeki değişik devlet ve üniversite 

hastanelerine başvuran ve DSM-IV-R tanı kriterlerine göre depresyon tanısı almış kişiler ile 

herhangi bir psikiyatrik tanı almamış kişiler oluşturmaktadır. Depresyon tanısı almış grupta 49 

kadın ve 14 erkek (1 kişi cinsiyet belirtmemiştir) olmak üzere yaşları 17 ile 65 arası değişen 

toplam 64 kişi bulunmaktadır. Karşılaştırma grubunda ise 50 kadın ve 21 erkek olmak üzere 

yaşları 18 ile 56 arası değişen toplam 71 kişi yer almaktadır. Depresyon tanısı almış grubun yaş 

ortalaması 33.97, karşılaştırma grubunun yaş ortalaması 32.47, tüm örneklemin yaş ortalaması 

ise 33.16’dır. Örneklemin yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu ve ekonomik durum 

düzeylerine göre dağılımı Tablo 2.1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 2.1 Depresyonu Olan ve Olmayan Bireylerin Cinsiyet, Yaş, Medeni Durum, Gelir 

Durumu, Eğitim Düzeyi Dağılımları 

   Depresyon Karşılaştırma  

 Grubu Grubu 

    N % N % 
C

in
si

y
et

 

Kadın 49 77 50 70 

Erkek 14 22 21 30 

Belirtilmemiş 1 1   

Toplam 64 100 71 100 

Y
a
ş 

17-25 yaş 15 23 22 31 

26 - 35 yaş 20 31 26 36 

35 ve üstü 26 41 23 33 

- 3 5   

Toplam 64 100 71 100 

M
ed

en
i 

D
u

ru
m

 

İlişkisi Yok 
(Bekar, Dul, Boşanmış,  

Evli fakat ayrı yaşıyor) 
23 36 19 27 

İlişkisi Var 
(Bekar fakat ilişkisi var,  

Sözlü, Nişanlı, Evli) 
41 64 52 73 

Toplam 64 100 71 100 

G
el

ir
  

D
u

ru
m

u
 

500 YTL ve altı 21 33 16 23 

501-1000 YTL 16 25 20 28 

1001-1500 YTL ve üstü 14 22 25 35 

Belirtilmemiş 13 20 10 14 

Toplam 64 100 71 100 

E
ğ
it

im
  

D
u

ru
m

u
 

Okur yazar değil, okur 

yazar, ilkokul mezunu, 

ortaokul mezunu 

25 39 15 21 

Lise mezunu 18 28 29 41 

Üniversite mezunu, YL 

mezunu 
21 33 27 38 

Toplam 64 100 71 100 

Örneklemin cinsiyet dağılımına bakıldığında, depresyon tanısı almış grubun %77’sini 

kadınların, %22’sini erkeklerin; karşılaştırma grubunun ise %70’ini kadınların, %30’unu 

erkeklerin oluşturduğu görülmektedir. Katılımcıların %23’ünü ilkokul mezunu ve okur yazar 
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olanlar ile okur yazar olmayanlar, %7’sini Ortaokul mezunları, %35’ini lise mezunları, 

%31’ini üniversite mezunları ve %4’nü ise yüksek lisans mezunları oluşturmaktadır. 

Verilerin analizi yapılmadan önce, veri girişinin doğruluğu ve değişkenlerin dağılımının 

normalliğe uygunluğu test edilmiştir. Bu amaçla, depresyon tanısı almış gruptaki katılımcılar 

ile karşılaştırma grubundaki katılımcıların, Beck Depresyon Envanteri, Kişilerarası Tarz 

Ölçeği, Sosyal Karşılaştırma Ölçeği, Kısa Semptom Envanteri ve Çok Boyutlu Öfke 

Ölçeği’nden aldıkları puanların normalliğine Kolmogrov Smirnov test yöntemi ile bakılmıştır. 

Daha sonra histogram ve dal yaprak grafikleri incelenmiş, uç değer analizi ile uç değer taşıyan 

(outlier) katılımcıların verileri belirlenmiş ve 17 kişiye ait veriler veri setinden çıkartılmıştır. 

Yapılan bu işlemlerden sonra, veri setindeki değerlerin normal dağılım gösterdiği 

belirlenmiştir. Ayrıca klinik depresyon için önerilen 17 puanlık BDE kesme noktası (Hisli, 

1988; Hisli, 1989) dikkate alınarak; karşılaştırma grubunda Beck Depresyon Envanteri’nden 15 

ve üstü puan alan 11 kişi ile depresyon tanısı almış grupta Beck Depresyon Envanteri’nden 20 

ve altında puan alan 13 kişinin verileri analizlere dahil edilmemiş ve veri setinden 

çıkartılmıştır. Uygulama esnasında formlar dağıtılırken, karşılaştırma grubundaki bireylerin 

daha önce psikiyatrik bir tedavi görüp görmedikleri sorgulanmış ve tedavi görmüş olanlara 

uygulama yapılmamıştır. Bununla birlikte demografik bilgi formunda daha önce psikiyatrik 

tedavi gördüğünü belirten üç kişinin verileri de veri setinden çıkartılmış ve analizlere dahil 

edilmemiştir. 

2.1.2. Anksiyete Bozukluğu Olan ve Olmayan Bireylerin Sosyo-Demografik Özellikleri 

Anskiyete örneklemini yaşları 18 ile 60 yaş arasında değişen, Manisa Ruh Sağlığı 

Hastanesi, Celal Bayar Tıp Fakültesi Hastanesi, Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi ve İbn-i Sina Hastanesi kliniklerine başvuran ve 

psikiyatristler tarafından herhangi bir anksiyete bozukluğu tanısı konan 52 kişi 

oluşturmaktadır. Karşılaştırma grubunda ise herhangi bir bozukluğu olmayan 52 kişi yer 

almaktadır. Karşılaştırma grubu, sosyodemografik özelliklerinin hasta grubuyla benzer 

olmasına dikkat edilerek, araştırmacı ve tanıdıklar vasıtasıyla dağıtılan ölçekler yoluyla 

oluşturulmuştur. Örneklemin cinsiyet, yaş, eğitim ve gelir durumuna göre dağılımları Tablo 

2.2’de verilmiştir.  
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Tablo 2.2 Anksiyete Bozukluğu Olan ve Olmayan Bireylerin Cinsiyet, Yaş, Medeni Durum, 

Gelir Durumu, Eğitim Düzeyi Dağılımları 

   Anskiyete B. Karşılaştırma  

 Grubu Grubu 

    N % N % 
C

in
si

y
et

 Kadın 38 73 39 75 

Erkek 14 27 13 25 

Toplam 52 100 52 100 

Y
a
ş 

18–40 44 86 33 63.5 

41–60 7 14 19 36.5 

Toplam 51 100 52 100 

G
el

ir
  

D
u

ru
m

u
 1000 YTL ve altı 36 90 28 75 

1001 YTL ve üstü 4 10 17 25 

Toplam 40 100 45 100 

E
ğ
it

im
  

D
u

ru
m

u
 İlköğretim 29 56 17 33 

Lise ve üstü 23 44 35 67 

Toplam 52 100 52 100 

Örneklemin cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde,  kadınların  (%74), erkeklere (%27) 

oranının daha yüksek olduğu görülmektedir. Yaş gruplarının dağılımı incelendiğinde, 

örneklemde 18–40 yaş aralığında yer alan bireylerin oranının (%75), 40–60 yaş aralığındaki 

bireylerin oranından (%25) yüksek olduğu dikkati çekmektedir. Gelir durumu verileri, 

örneklemin genel olarak düşük gelir düzeyine sahip bireylerden oluştuğunu (%75) ve anksiyete 

grubunda bu oranın (%90) kontrol grubundan (%75) yüksek olduğu göstermektedir. 

Örneklemin eğitim durumu dağılımı ise lise ve üniversite mezunu olan bireylerin oranının 

(%56), ilk ve ortaokul mezunlarından (%44) daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. 

Anksiyete grubunda ilk ve ortaokul mezunlarının (%56), kontrol grubunda lise ve üniversite 

mezunlarının (%67) daha fazla olduğu dikkati çekmektedir.  

 Hasta örneklemde, Beck Anksiyete Ölçeğine göre 30 puan ve altı alanlar, karşılaştırma 

grubunda ise Beck Anksiyete Ölçeğine göre 18 puan ve üstü alanlar örnekleme dahil 

edilmemiş ve başlangıçta 162 olan örneklem toplamı, 104’e indirilmiştir. Örneklemin DSM-

IV-R kriterlerine göre dağılımı Tablo 2.3’de sunulmuştur.  
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Tablo 2.3 DSM-IV-R’ye Göre Anksiyete Bozukluğu Tanısı Konan Bireylerin Tanı Gruplarının 

Dağılımı 

DSM-IV-R’A GÖRE TANI GRUPLARI N % 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB) 18 36 

Panik Bozukluk (PB) 17 33 

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) 9 17 

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) 1 2 

Sosyal Fobi (SF) 3 5 

Agorafobili Panik Bozukluk (AF+PB) 3 7 

Toplam 52 100 

 

2.1.3 Psikosomatik Bozukluğu Olan ve Olmayan Bireylerin Sosyo-Demografik Özellikleri 

Psikosomatik örneklem, çeşitli hastanelere tedavi için başvurmuş olan koroner arter, 

cilt, mide ve şeker hastalarından oluşmuştur. Hasta gruplarına, Ankara Gazi Devlet Hastanesi, 

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İbn-i Sina Hastanesi ve Atatürk Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi’nden ulaşılmıştır. 32 koroner arter, 31 cilt, 31 mide ve 31 şeker hastası olmak üzere 

toplam 125 kişi hasta örneklemini oluşturmuştur. Örneklemin yarısından fazlası (%62.4) 

kadındır ve katılımcıların yaş ortalaması 41.69’dur.   

Araştırmaya, hasta gruplarının dışında, elde edilen verileri karşılaştırabilmek için 

sağlıklı kişilerden oluşan 209 kişilik bir örneklem dahil edilmiştir. Sağlıklı grup, herhangi bir 

tıbbi hastalık tanısı almamış kişilerden oluşmaktadır. Veriler, gönüllülük esasına dayanarak 

kartopu tekniği ile elde edilmiştir (Bailey, 1994). Daha açık bir deyişle, araştırmacının bir 

tanıdığı belirlenip kendi tanıdıkları içinde gönüllü katılımcı olabilecek kişiler belirlenerek 

ölçekler katılımcılara verilmiştir. Sağlıklı kişilerden oluşan grupta da kadınların sayısı daha 

fazladır (%55.5). Yaş ortalaması 34.08’dir. 

Katılımcılara ilişkin çeşitli demografik değişkenler Tablo 2.4’de belirtilmiştir. 
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Tablo 2.4 Psikosomatik Bozukluğu Olan ve Olmayan Bireylerin Cinsiyet, Yaş, Medeni Durum, 

Gelir Durumu, Eğitim Düzeyi Dağılımları 

   Psikosomatik B. Karşılaştırma  

 Grubu Grubu 

    N % N % 
C

in
si

y
et

 Kadın 78 62.4 116 55.4 

Erkek 47 37.6 93 44.5 

Toplam 125 100 209 100 

Y
a
ş 

15-35 44 35.2 120 57.4 

36-49 39 31.2 61 29.2 

50 ve üstü 42 33.6 28 13.4 

Toplam 125 100 209 100 

M
ed

en
i 

D
u

ru
m

 

İlişkisi Yok 
(Bekar, Dul, Boşanmış,  

Evli fakat ayrı yaşıyor) 
28 22.4 56 27.8 

İlişkisi Var 
(Bekar fakat ilişkisi var,  

Sözlü, Nişanlı, Evli) 
97 77.6 151 72.2 

Belirtilmemiş - - 2 1.0 

Toplam 125 100 209 100 

G
el

ir
  

D
u

ru
m

u
 

500 YTL ve altı 33 26.4 54 25.8 

501-1000 YTL 53 42.4 56 26.8 

1001-1500 YTL ve üstü 35 28 85 20.6 

Belirtilmemiş 4 3.2 14 6.7 

Toplam 125 100 209 100 

E
ğ
it

im
  

D
u

ru
m

u
 

Okur-Yazar Değil, Okur 

Yazar 
9 7.2 2 1.0 

 İlkokul 30 24.0 20 9.6 

 Ortaokul 10 8.0 16 7.7 

 Lise 25 20.0 44 21.1 

 Üniversite ve üstü 51 40.8 127 60.7 

Toplam 125 100 209 100 
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2.1.4. Cinsel İşlev Bozukluğu Olan ve Olmayan Bireylerin Sosyo-Demografik Özellikleri 

Cinsel işlev bozukluğu örneklemi, çeşitli sağlık kuruluşlarına cinsel rahatsızlıkları 

nedeni ile üroloji, kadın doğum ve jinekoloji, psikiyatri uzmanlarına başvuran hastalar 

arasından, çalışmaya katılmayı kabul edenlerden, oluşturulmuştur. Kadın doğum ve jinekoloji, 

üroloji uzmanlarına başvuran hastalar, daha sonra psikiyatriste yönlendirilerek, hastanın tanısı 

ve eşlik eden başka bir psikiyatrik ya da psikolojik rahatsızlığının olup olmadığı psikiyatrist 

tarafından değerlendirilmiştir. Karşılaştırma grubu ise Ankara’da yaşayan ve herhangi bir 

cinsel işlev bozukluğu ya da başka bir psikiyatrik ya da psikolojik rahatsızlığı olmayan 

kişilerden oluşturulmuştur.  

Çalışmada toplam olarak 400 adet anket dağıtılmıştır. Bu anketlerden 255 tanesi geri 

dönmüş olup 11 tanesi rastgele doldurulması ve boş bırakılması nedeni ile analize 

alınmamıştır. Geriye kalan 244 anketten, 9 kişi karşılaştırma grubundan, 1 kişi araştırma 

grubundan olmak üzere toplam 10 kişi evli olmamaları nedeniyle dışarıda tutulmuştur. 

Karşılaştırma grubundan 6 kişi, Kişisel Bilgi Formu’nun 24. sorusunda belirtilen “Herhangi bir 

psikiyatrik hastalığınız ya da psikolojik rahatsızlığınız var mı?” sorusunu ‘Var’ olarak 

işaretledikleri için; araştırma grubundan ise 3 kişi psikiyatrist tarafından tanılanmış cinsel işlev 

bozukluğuna eşlik eden psikiyatrik rahatsızlıkları olması nedeni ile çalışma dışında 

tutulmuştur. Yapılan normal dağılım analizi sonrasında uç değer olarak 2 kişi araştırma 

grubundan, 33 kişi de karşılaştırma grubundan olmak üzere toplam 35 kişi analiz dışında 

bırakılmıştır.     

Dışarıda tutulan verilerden sonra gönüllü olarak katılım sağlayan 18-53 yaş arası cinsel 

işlev bozukluğu tanısı almış ve tedaviye başlanmamış 95 kişilik araştırma grubu ile cinsel işlev 

bozukluğu tanısı olmayan 95 kişilik karşılaştırma grubu ile çalışılmıştır. Analizler toplam 190 

kişiye ait veri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubundaki katılımcıların 43’ünü (%45,3) 

kadın, 52’sini (%54,7) erkek; karşılaştırma grubunun ise 47’sini (%49,5) kadın, 48’ini (%50,5) 

erkek katılımcılar oluşturmaktadır. Araştırma grubunun yaş ortalaması 32,42 (ss=7,87), 

karşılaştırma grubunun yaş ortalaması ise 32,97 (ss=8,62)’dir. Katılımcıların tamamı evlidir. 

Cinsel işlev bozukluğu olan ve olmayan gruplara ilişkin diğer bilgiler Tablo 2.5’te 

sunulmuştur. 
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Tablo 2.5 Cinsel İşlev Bozukluğu Olan ve Olmayan Bireylerin Cinsiyet, Yaş, Medeni Durum, 

Gelir Durumu, Eğitim Düzeyi Dağılımları 

   Cinsel İşlev B. Karşılaştırma  

 Grubu Grubu 

    N % N % 
C

in
si

y
et

 Kadın 43 45.3 47 49.5 

Erkek 52 54.7 48 50.5 

Toplam 95 100 95 100 

Y
a
ş 

18-30 43 45.3 41 43.2 

31 ve üstü 52 54.7 54 56.8 

Toplam 95 100 95 100 

G
el

ir
  

D
u

ru
m

u
 500 – 1500 YTL  79 83.2 68 71.6 

1500 YTL ve üstü 16 16.8 27 28.4 

Toplam 95 100 95 100 

E
ğ
it

im
  

D
u

ru
m

u
 

Okur-Yazar Değil, Okur 

Yazar, İlkokul mezunu 
30 31.6 26 27.4 

Ortaokul – Lise mezunu 49 51.6 34 35.8 

Üniversite ve üstü 16 16.8 35 36.8 

Toplam 30 31.6 26 27.4 

E
v
li

li
k

 

S
ü

re
si

 1-24 ay  31 32.6 29 30.5 

25-132 ay  24 25.3 30 31.6 

133 ay ve üstü  40 42.1 36 37.9 

Ç
o

c
u

k
 

D
u

r
u

m
u

 

Çocuğu yok 35 36.8 26 27.4 

Çocuğu var 59 62.1 67 70.5 

 

Araştırma grubunda yer alan erkek ve kadınların almış oldukları cinsel işlev bozukluğu 

tanıları ve başlangıç tipi (yaşam boyu ya da edinsel) incelenmiş ve elde dilen bulgular Tablo 

2.6’da sunulmuştur.  
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Tablo 2.6 DSM-IV-R’ye Göre Cinsel İşlev Bozukluğu Tanısı Alan Bireylerin Tanı Gruplarının 

Dağılımı ve Başlangıç Tiplerinin Oranları 

DSM-IV-R’A GÖRE TANI GRUPLARI N % 
Yaşam 

Boyu 
Edinsel 

KADIN     

Azalmış Cinsel İstek    Bozukluğu 12 27.9 2 10 

Cinsel Uyarılma Bozukluğu 1 2.3 1 - 

Vajinismus 22 51.2 21 1 

Anorgazmi 8 18.6 5 3 

Toplam 43 100 29 14 

ERKEK     

Prematür Ejakülasyon 44 84.6 22 22 

Erektil Disfonksiyon 8 15.4 - 8 

Toplam 52 100 22 30 

 

2.2. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

Araştırmada, Kişilerarası Tarz Ölçeği (KTÖ), Çok Boyutlu Öfke Ölçeği (ÇBÖÖ), 

Sosyal Karşılaştırma Ölçeği (SKÖ), Kısa Semptom Envanteri (KSE), Beck Depresyon 

Envanteri (BDE), Beck Anksiyete Envanteri (BAE), Stres Belirtileri Ölçeği (SBE), Golombok-

Rust Cinsel Doyum Ölçeği (GRCDÖ) ve katılımcıların sosyodemografik özellikleri, yaşamları 

ve kendi iyilik hallerine dair algıları, psikiyatrik ve tıbbi öykülerinin değerlendirilmesi için 

araştırmacı tarafından geliştirilen Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır. Aşağıda, araştırmada 

kullanılan bilgi toplama araçları tanıtılmıştır.  

2.2.1. KİŞİLERARASI TARZ ÖLÇEĞİ (KTÖ) 

Şahin ve ark. (2007) tarafından, bireylerin kişilerarası ilişkilerde nasıl bir tarz 

kullandıklarını belirlemek amacıyla geliştirilen, 60 maddelik kendini değerlendirme ölçeğidir. 

Maddeler “Sizi ne kadar tanımlıyor” sorusuna göre, 5’li likert tipinde cevaplanmakta ve 

ölçekten 60-300 arasında puan alınmaktadır. Ölçekten alınan yüksek puanlar olumsuz iletişim 

tarzına, düşük puanlar olumlu iletişim tarzına işaret etmektedir. 



 50 

Ölçeğin geçerlik-güvenirlik çalışması ve faktör yapısının oluşturulması yine Şahin ve 

ark. (2007) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin tümü için elde edilen güvenirlik katsayısı ise 

.92’dir. Faktör analizi sonucunda, “Baskın Tarz”, “Kaçınan Tarz”, “Öfkeli Tarz”, “Duygudan 

Kaçınan/Duyarsız Tarz”, “Manipülatif Tarz”, “Alaycı/Küçümseyici Tarz” olmak üzere 6 faktör 

bulunmuştur. Faktör alt ölçeklerinin Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları .89 ile .50 arasında 

değişmektedir. Cronbach alfa değerleri, Baskın Kişilerarası İletişim Tarzı alt ölçeği için .86, 

Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzı alt ölçeği için .76, Öfkeli Kişilerarası İletişim Tarzı için 

.80, Duygudan Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzı için .72, Manipülatif Kişilerarası İletişim 

Tarzı için .75 ve Küçümseyici Kişilerarası İletişim Tarzı için ise .65 olarak hesaplanmıştır.  

Ölçeğin toplam puanı ve Kısa Semptom Envanteri toplam puanı  (KSE) arasında .40 

(p< .01), ölçeğin alt ölçekleri ve toplam puanı ile KSE’nin her bir alt ölçeği arasında .49 

(p<.01) ve .17 (p<.01) arasında değişen anlamlı korelasyonlar olduğu bulgulanmıştır. Offer 

Yalnızlık Ölçeği (OYÖ) ve Kişilerarası Tarz Ölçeği arasında r=.34 (p<.01) düzeyinde anlamlı 

bir korelasyon bulunmuştur. Kişilerarası İletişim Tarzı Ölçeği (KİTÖ)’nin alt ölçekleri ile 

geliştirilen ölçeğin alt ölçekleri ve toplam puanı arasındaki korelasyonlar ise .71 (p<.01) ve -

.09 (p<.05) arasında değişmektedir (Şahin ve ark., 2007). 

Bu çalışma örnekleminden elde edilen verilere göre, Kişilerarası İletişim Tarzı 

Ölçeği’nin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı depresyon örneklemi için .91; psikosomatik 

bozukluklar örneklemi için .94 ve cinsel işlev bozukluğu örneklemi için .94 olarak 

bulunmuştur. Alt ölçeklerde Cronbach alfa değerleri, Baskın Kişilerarası İletişim Tarzı için 

.86; Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzı .76 ile .80; Öfkeli Kişilerarası İletişim Tarzı için .80; 

Duygudan Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzı için .72 ile .80; Manipülatif Kişilerarası İletişim 

Tarzı için .71 ile .75; Küçümseyici Kişilerarası İletişim Tarzı için ise .65 ile .66 arasında 

değişmektedir.  

2.2.2. ÇOK BOYUTLU ÖFKE ÖLÇEĞİ (ÇBÖÖ) 

İnsanların öfke konusundaki duygu, düşünce ve tutumlarını belirlemeyi amaçlayan, 5 

boyutlu bir bataryadır (Balkaya, 2001). Birinci boyutta, öfkenin fiziksel belirtileri 

araştırılmaktadır. Öfkenin oluşmasına neden olan etmenleri tanımlayan ikinci boyutta, bu 

ifadelerin uyandırdığı öfke yoğunluğu sorulmaktadır. Üçüncü boyutta, öfkeyle ilişkili 

düşünceler, “Aşağıdaki düşünceler aklınızdan ne sıklıkla geçer?” sorusu ile incelenmektedir. 

Dördüncü boyutta “Sizi öfkelendiren bir insan karşısında aşağıdaki davranışları ne sıklıkla 
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gösterirsiniz?” sorusuna cevap olabilecek maddeler bulunmaktadır. Beşinci boyutta ise öfke ile 

başa çıkma yolları araştırılmaktadır (Balkaya ve Şahin, 2003). Mevcut çalışmada dördüncü 

boyut olan Öfke İle İlişkili Davranışlar ve beşinci boyut olan Kişilerarası Öfke ölçekleri 

kullanılmıştır. Öfke İle İlişkili Davranışlar boyutunun üç alt ölçeği (Saldırgan Davranışlar, 

Sakin Davranışlar, Kaygılı Davranışlar), Kişilerarası Öfke boyutunun ise dört alt ölçeği 

(İntikam Tepkileri, Pasif-Agresif Tepkiler, İçedönük Tepkiler, Umursamaz Tepkiler) 

bulunmaktadır. Öfke İle İlişkili Davranışlar toplam puanı alınırken, Sakin Davranışlar alt 

ölçeği puanları dahil edilememektedir. 

ÇBÖÖ için yapılan faktör analizleri sonucunda ortaya çıkan faktör alt ölçeklerinin 

Cronbach Alfa güvenirlik katsayılarına bakıldığında, söz konusu 5 temel boyutun güvenirlik 

katsayılarının .83 ve .93 arasında, toplam 15 faktör alt ölçeğinin güvenirlik katsayılarının da 

.64 ve .95 arasında değiştiği görülmektedir (Balkaya ve Şahin, 2003). Ölçeğin Öfkeyle İlişkili 

Davranışlar boyutunun güvenirlik katsayısı .83 (Balkaya, 2001; Batıgün, 2002); Kişilerarası 

Öfke boyutunun güvenirlik katsayısı ise .93 (Balkaya, 2001) ile .92 (Batıgün, 2002) olarak 

bildirilmiştir. Ölçeğin iç tutarlılığına yönelik analizlere bakıldığında da, faktör alt ölçekleri 

arasında r=-.11 (p<.01) ile r=.76 (p<.001) arasında değişen anlamlı korelasyonlar 

görülmektedir (Balkaya ve Şahin, 2003).  

 Geçerlik çalışmalarında, kriter ölçümü olarak, ölçeğin Kısa Semptom Envanteri ve 

Suçluluk ve Utanç Ölçeği ile arasındaki ilişkilere bakılmıştır. KSE toplam puanı ile Çok 

Boyutlu Öfke Ölçeği faktörleri arasındaki korelasyonların r=.07 (p<.05)  ile r=.67 (p<.001) 

arasında; Çok Boyutlu Öfke Ölçeği faktörleri ile Suçluluk ve Utanç Ölçeğinin suçluluk ve 

utanç puanları arasındaki korelasyonların ise r=-.8 (p<.05) ile r=.37 (p<.001) arasında değiştiği 

bulunmuştur (Baklaya ve Şahin 2003). 

Bu çalışmanın örnekleminden elde edilen verilere göre, Çok Boyutlu Öfke Envanterinin 

çalışmada kullanılan Kişilerarası Öfke bölümünün Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı 

depresyon örneklemi için .91; psikosomatik örneklem için .93; cinsel işlev bozukluğu 

örneklemi için .92 olarak bulunmuştur. Kişilerarası Öfke bölümünün alt ölçeklerinin Cronbach 

Alfa iç tutarlık katsayıları ise İntikama Yönelik Tepkiler için .93; Pasif-agresif Tepkiler için 

.75 ile .78; İçe Dönük Tepkiler için .70 ile .78; Umursamaz Tepkiler için .79 ile .80 arasında 

değişmektedir. Ölçeğin Öfkeyle İlişkili Davranışlar bölümünün Cronbach Alfa iç tutarlık 

katsayısı depresyon örneklemi için .77; psikosomatik örneklem için .75; cinsel işlev bozukluğu 

örneklemi için .66 olarak hesaplanmıştır. Öfke ile İlişkili Davranışlar bölümünün alt 
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ölçeklerinin Cronbach Alfa iç tutarlık katsayıları ise sırasıyla Saldırgan Davranışlar için .79 ile 

.81; Sakin Davranışlar için .71 ile .80 ve Kaygılı Davranışlar .62 ile .63 arasında değiştiği 

bulunmuştur.   

2.2.3. SOSYAL KARŞILAŞTIRMA ÖLÇEĞİ (SKÖ) 

Sosyal Karşılaştırma Ölçeği, kişilerin başkaları ile kıyaslandığında kendilerini nasıl 

algıladıklarını değerlendirmektedir. SKÖ’nün orijinal formu 5 madde halinde Gilbert ve Trent 

tarafından geliştirilmiştir. Türkçe’ye uyarlanması, bazı maddelerin de eklenmesiyle Şahin ve 

Şahin (1992) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin son formunda çift kutuplu 18 madde, 6 noktalı bir 

boyut üzerinde değerlendirilmektedir. Yüksek puanlar olumlu benlik şemasına, düşük puanlar 

ise olumsuz benlik şemasına işaret etmektedir.  

Ölçeğin Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı .79 olarak bulunmuştur. Ölçeğin Beck 

Depresyon Ölçeği ile korelasyonunun -.19 (p<.001) olduğu ve depresyonu düşük ve yüksek 

grupları başarılı bir biçimde ayırt edebildiği bildirilmiştir (Şahin ve Durak, 1994a). Şahin, 

Batıgün ve Uğurtaş (2002) da çalışmalarında SKÖ ile Kısa Semptom Envanterinin alt ölçekleri 

arasındaki korelasyonların r=-.21 (somatizasyon) ile r=-.40 (olumsuz benlik) arasında 

değiştiğini bulgulamışlardır. 

 Sosyal Karşılaştırma Ölçeği’nin bu çalışmanın örnekleminden elde edilen verilere göre 

Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı depresyon örneklemi için .88; psikosomatik örneklem için 

.92; cinsel işlev bozukluğu örneklemi için ise .91 olarak bulunmuştur.  

Mevcut çalışmada Sosyal Karşılaştırma Ölçeği, çalışmaya katılan bireylerin benlik 

algısını değerlendirmek amacıyla kullanılmıştır. 

2.2.4. KISA SEMPTOM ENVANTERİ (KSE) 

Kısa Semptom Envanteri’nin orijinal formu, Derogatis tarafından, 90 maddelik SCL-

90 Semptom Belirleme Listesi’nin kısaltılarak 53 maddeye indirilmesiyle oluşturulmuştur. 

Normal örneklemlerde olduğu gibi, çeşitli psikiyatrik ve medikal hastalarda da ortaya 

çıkabilecek bazı psikolojik semptomları yakalamak amacıyla geliştirilmiş çok boyutlu kendini 

değerlendirme türü bir semptom tarama ölçeğidir. Alt ölçekler “Somatizasyon”, “Obsesif-

Kompulsif Belirtiler”, “Kişiler arası Alınganlık”, “Depresyon”, “Anksiyete”, “Hostilite”, 

“Fobik Anksiyete”, “Paranoid Düşünceler”, “Psikotisizm”, olarak isimlendirilmiş; Global 

Rahatsızlık Belirleyici üç ölçek ise; “Rahatsızlık Ciddiyeti İndeksi” (RCI), “Belirti Toplamı” 
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(BT) ve “Semptom Rahatsızlık İndeksi” (SRI) olarak isimlendirilmiştir. Maddeler “hiç” ve 

“çok fazla” ifadelerine eşlik eden 0-4 değerleri arası derecelendirilmiş 5’li Likert tipi bir ölçek 

üzerinden puanlanmaktadır. Puan ranjı 0–212’dir. Ölçekten alınan toplam puanların yüksekliği, 

bireyin semptomlarının sıklığını göstermektedir (Şahin ve Durak, 1994). 

KSE’nin Türkiye uyarlaması ise üç ayrı çalışma ile Şahin ve Durak (1994a) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda ölçeğin “Anksiyete”, “Depresyon”, “Olumsuz 

Benlik”, “Somatizasyon” ve “Öfke/Saldırganlık” adı verilen beş faktörden oluştuğu 

bildirilmektedir. Bu faktörlerden oluşturulan alt ölçeklerin alpha katsayıları .87 ve  .75 arasında 

değişmektedir. KSE’nin 9 alt ölçeği arasındaki iç tutarlılık katsayılarının ise .71 ile .85 

arasında olduğu görülmektedir (Şahin ve Durak,1994). 

KSE’nin ölçüt bağıntılı geçerliliğini değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmalar, 

ölçeğin Sosyal Karşılaştırma Ölçeği ile -.14 ve -.34 arasında, Boyuneğicilik Ölçeği ile .16 ve 

.42 arasında, Strese Yatkınlık Ölçeği ile .24 ve .36 arasında, UCLA-Yalnızlık Ölçeği ile .34 ile 

-.57 arasında, Beck Depresyon Envanteri ile ise .34 ve .70 arasında değişen korelasyonlar 

gösterdiğini ortaya koymuştur (Balkaya, 2001). 

Bu çalışmanın örnekleminden elde edilen verilere göre, Kısa Semptom Envanteri 

Ölçeği’nin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı depresyon örneklemi için .95; psikosomatik ve 

cinsel işlev bozuklukları örneklemleri için ise .95 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin alt 

ölçeklerinin Cronbach Alfa değerlerinin ise Anksiyete için .86; Depresyon için .87 ile .88; 

Olumsuz Kendilik için .83 ile .86; Somatizasyon için .78 ile .80 ve Hostilite için .71 ile .74 

arasında değiştiği bulunmuştur.  

Mevcut çalışmada KSE, çalışmaya katılan bireylerin genel semptom düzeyini 

belirlemek amacıyla kullanılmıştır.  

2.2.5. BECK DEPRESYON ENVANTERİ (BDE) 

Beck Depresyon Envateri (BDE), depresyondaki duygusal, bilişsel ve motivasyona 

yönelik alanları ve depresyonun şiddetini (yoğunluğunu) değerlendirmeyi amaçlayan 21 

maddelik kendini değerlendirme türünde bir ölçektir (Beck, Ward, Mendelson, Mock ve 

Erbaugh, 1961). BDE’deki her madde, depresyona özgü bir davranışsal örüntüyü belirlemeyi 

amaçlamaktadır. Maddeler azdan çoğa doğru giden dört derecelik kendini değerlendirme 

cümlesinden oluşmaktadır (Hisli, 1988).  
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Ülkemizde, depresyon için Beck’in geliştirdiği iki ölçeğin uyarlaması bulunmaktadır. 

Mevcut çalışmada kullanılan Beck Depresyon Envanteri’nin standardizasyonu Hisli (1988) 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin güvenirliği, üniversite öğrencileri ile yapılan bir 

çalışmada madde analizi ve yarıya bölme teknikleriyle incelenmiş ve yarıya bölme güvenirliği 

r=.70, madde analizinden elde edilen Cronbach Alfa katsayısı da .80 olarak bulunmuştur. 

Standardizasyon çalışmasında ölçeğin geçerliğine MMPI’ın Depresyon skalası kullanılarak 

bakılmıştır ve Pearson korelasyon katsayısının r=.50 olduğu görülmüştür (Hisli, 1989).  

Mevcut çalışmada Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı, depresyon tanısı almış grup için 

.85 olarak bulunmuştur. 

2.2.6. BECK ANKSİYETE ENVANTERİ (BAE) 

Bireylerin yaşadığı anksiyete belirtilerinin sıklığının belirlenmesi amacı ile Beck ve 

arkadaşları (1988) tarafından geliştirilmiştir. 21 maddeden oluşan ve 0-3 arası puanlanan bir 

ölçektir. Ölçek Türkçe’ye Ulusoy ve ark. (1998) tarafından uyarlanmıştır. Araştırmacılar, 

ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısının .93 olduğunu bulgulamışlardır. Ölçeğin madde-

toplam puan korelasyon katsayısı .45 ile .72 arasında değişirken; test-tekrar test güvenirlik 

katsayısı ise r=.57 olarak bulunmuştur. Ölçeğin Otomatik Düşünceler Ölçeği ile korelasyonu 

.41 (p<.001), Beck Umutsuzluk Ölçeği ile .34 (p<.01), Beck depresyon Envanteri ile .46 

(p<.001) olarak belirtilmektedir. Çalışmada yapılan analizler sonucunda ölçeğin anksiyeteli 

grubu, diğer tanı gruplarından (depresyon, karışık ve kontrol gruplarından) anlamlı olarak ayırt 

edebildiği bulunmuştur (Ulusoy ve ark., 1998). 

2.2.7. GOLOMBOK-RUST CİNSEL DOYUM ÖLÇEĞİ (GRCDÖ) 

Rust ve Golombok (1983) tarafından geliştirilen Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği 

(GRCDÖ), cinsel ilişkinin niteliğini ve cinsel işlev bozukluklarını değerlendirmeye yönelik bir 

ölçme aracıdır (akt., Tuğrul, Öztan ve Kabakçı, 1993). Sürekli bir eşi olan heteroseksüel 

bireylere ya da çiftlere uygulanmaktadır. Elde edilen toplam puan cinsel işlevlerin niteliği ile 

ilgili genel bir fikir vermekte, alt boyut puanları ise ilişkinin çeşitli yönleri ve tanı hakkında 

daha detaylı bilgiler ortaya koymaktadır (Tuğrul, Öztan ve Kabakçı, 1993). 

Ölçeğin kadın ve erkek için hazırlanmış ve her biri 28 maddeden oluşan iki ayrı formu 

bulunmaktadır. Bu formlarda 5’i ortak olmak üzere 7 alt boyut yer almaktadır. Her iki formda 

ortak olan alt boyutlar; kaçınma, doyum, iletişim, dokunma ve ilişki sıklığı alt boyutlarıdır. 
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Kadın formunda vajinismus ve orgazm bozukluğu (anorgazmi), erkek formunda ise erken 

boşalma (prematür ejakülasyon) ve empotans (erektil disfonksiyon) alt boyutları 

bulunmaktadır. Ayrıca her iki formda da bu alt boyutlar dışında kalan ancak cinsel ilişkinin 

niteliği ile ilgili dört madde yer almaktadır. 

GRCDÖ’nün standardizasyon çalışması, Tuğrul, Öztan ve Kabakçı (1993) tarafından 

yapılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılığı, toplam puan açısından erkeklerde .92, kadınlarda .91 olarak 

saptanmıştır. Tüm alt boyutlar için Cronbach alfa değerleri kadın formunda .51 ile .88 arasında, 

erkek formunda .63 ile .91 arasında değişmektedir.  

Erkeklerde sorunlu ve sorunsuz gruplar için yapılan diskriminant analizi sonucunda 

maddelerin grupları doğru ayırdetme oranı %98, alt boyutların grupları ayırdetme oranı ise 

%94 olarak belirlenmiştir. Kadınlarda sorunlu ve sorunsuz gruplar için yapılan diskriminant 

analizi sonucunda maddelerin %98, alt boyutların ise %95 doğruluk oranıyla grupları 

ayırdettiği bulunmuştur.  

Bu çalışma örnekleminden elde edilen verilere göre, Golombok-Rust Cinsel Doyum 

Ölçeği’nin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı erkeklerde .83, kadınlarda .94 olarak 

hesaplanmıştır. Tüm alt boyutlar için Cronbach alfa değerlerinin, kadın formunda .59 ile .88 

arasında, erkek formunda ise .42 ile .85 arasında değiştiği bulunmuştur.  

2.2.8. STRES BELİRTİLERİ ÖLÇEĞİ (SBÖ) 

Stres Belirtileri Ölçeği, Miller, Smith ve Mahler (1988) tarafından stres Audit 4.2-OS 

adıyla geliştirilmiştir. Stres faktörleri, stres belirtileri ve strese yatkınlık olmak üzere 3 ana ve 

13 ara bölümden oluşan bir bataryadır. Bu araştırmada ölçeğin Stres Belirtileri bölümü 

kullanılmıştır. Stres Belirtileri Ölçeği 7 alt bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler, “Kas 

Sistemi”, “Parasempatik Sinir Sistemi”, “Sempatik Sinir Sistemi”, “Duygusal Sistem”, 

“Bilişsel Sistem”, “Endokrin Sistemi” ve “Bağışıklık Sistemi”dir. Katılımcılardan maddelerde 

yer alan, bedenin çeşitli bölgelerine yönelik belirtilerin son altı ay içinde kendilerinde ne 

derece bulunduğunu ‘Hiç (1)’ ve ‘Çok (5)’ seçenekleri arasında derecelendirmeleri 

istenmektedir.  

Stres Audit 4.2-OS Ölçeği’nin Türk kültüründeki geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 

Day (1992) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin güvenirlik çalışmasında hesaplanan Cronbach Alfa 

iç tutarlılık katsayısı .90’dır. Ölçeğin, test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise r=.72 olarak 
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bulunmuştur. Ölçekteki alt bölümler için ayrı ayrı hesaplanan korelasyon katsayıları ise r=.64 

ile r=.81 arasında değişmektedir (Day, 1992). Ölçeğin geçerlik çalışması, ‘Durumluk-Sürekli 

Kaygı Envanteri’ (STAI) ve ‘Katz Genel Uyum Skalası’ (KAS-S) ile yapılmıştır. Day (1992), 

Stres Belirtileri Ölçeğinin, Sürekli Kaygı Envanteri ile korelasyon katsayısının r=.24; Katz 

Genel Uyum Skalası ile korelasyon katsayısının ise r=.40 olduğunu belirtmiştir. 

 Stres Belirtileri Ölçeğinin bu araştırmanın verileriyle elde edilen Cronbach Alfa iç 

tutarlık katsayısı .95’tir. Ölçeğin alt ölçeklerinin iç tutarlık katsayılarının ise .75 ile .89 

arasında değişmekte olduğu görülmüştür. 

 

2.2.9. DEMOGRAFİK BİLGİ FORMU 

Bilgi formu, demografik değişkenler ve araştırma değişkenleri ile ilgisi olabileceği 

düşünülen değişkenleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma için oluşturulan 

demografik form toplam 34 sorudan oluşmaktadır. Soruların bazıları 5’li likert tipinde, bazıları 

evet/hayır şeklinde, bazıları da açık uçlu sorulmuştur. Bilgi formu yoluyla araştırmaya katılan 

bireylerden, demografik değişkenler (yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir durumu, medeni durum), 

evlilik, romantik ilişki, aile, fiziksel ve ruhsal durum ile ilgili değerlendirmeler, diğer insanlar 

ve karşı cinsle ilgili ilişki değerlendirmeler, şimdiki ve gelecek 5 yıl içindeki genel hayat 

değerlendirmesi, yalnızlık, yakın arkadaş sayısı, alkol-madde kullanımı, psikiyatrik ve tıbbi 

hastalık öyküsü konularında bilgiler alınmıştır.  

Demografik bilgi formunda, katılımcılardan ekonomik durumlarını, fiziksel 

durumlarını, ruhsal durumlarını ve genel olarak yaşamlarını “çok iyi” ve “çok kötü” arasında, 

5’li likert tipinde değerlendirmeleri istenmiştir. Bu dört soruya verdikleri yanıtların toplamı 

“Yaşam Doyumu” puanı olarak kabul edilmiştir. Benzer şekilde, katılımcılardan içinde 

büyüdükleri aileyi, diğer insanlarla ilişkilerini, karşı cinsle ilişkilerini, kendilerini yalnız 

hissedip hissetmediklerini ve yakın arkadaşlarının olup olmadığını “çok iyi” ve “çok kötü” 

arasında, 5’li likert tipinde değerlendirmeleri istenmiştir. Bu beş soruya verdikleri yanıtların 

toplamı ise “Kişilerarası Memnuniyet” puanı olarak belirlenmiştir. Toplam puan yükseldikçe, 

yaşam doyumu ve kişilerarası memnuniyet olumsuza kaymaktadır.  
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2.3. İŞLEM 

Uygulamalarda tüm katılımcılara doldurmaları için Demografik Bilgi Formu, 

Kişilerarası Tarz Ölçeği (KİTÖ), Çok Boyutlu Öfke Ölçeği’nin (ÇBÖÖ) 4. ve 5. boyutları, 

Sosyal Karşılaştırma Ölçeği (SKÖ) ve Kısa Semptom Envanteri (KSE) verilmiştir. Bu 

ölçeklerin yanı sıra, depresyon grubu Beck Depresyon Envanteri’ni (BDE), anksiyete grubu 

Beck Anksiyete Envanteri’ni (BAE), psikosomatik bozukluklar grubu Stres Belirtileri 

Ölçeği’ni (SBE), cinsel işlev bozukluğu grubu ise Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği’ni 

(GRCDÖ) doldurmuşlardır. Demografik Bilgi Formu, her uygulamanın başında olmak üzere, 

diğer ölçekler ise sıra etkisinin kontrol edilmesi için farklı sıralarda verilmiştir. Katılımcıların 

ölçek ve formları doldurmaları 20 ile 40 dakika arasında sürmüştür.  

Depresyon grubunun verileri, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir ve Samsun olmak 

üzere çeşitli devlet ve üniversite hastanelerinde bir psikiyatrist tarafından depresyon tanısı 

almış kişilerden toplanmıştır. Anksiyete grubu, İbn-i Sina Hastanesi, Manisa Ruh Sağlığı 

Hastanesi, Celal Bayar Tıp Fakültesi Hastanesi, Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi kliniklerine başvuran ve psikiyatristler tarafından 

herhangi bir anksiyete bozukluğu tanısı konan kişilerden oluşmuştur. Psikosomatik 

bozukluklar grubuna ulaşabilmek için Ankara’daki çeşitli hastanelerde (Ankara Gazi Devlet 

Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İbn-i Sina Hastanesi ve Atatürk Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi) uygulamalar yapılmıştır. Cinsel işlev bozukluğu tanısı almış kişilere ait 

olan veriler ise Ankara’daki çeşitli sağlık kuruluşlarına cinsel rahatsızlıkları nedeni ile 

başvuran hastalar arasından çalışmaya katılmayı kabul edenlerden elde edilmiştir. Üroloji, 

kadın-doğum ve jinekoloji uzmanlarına başvuran hastaların organik bir rahatsızlıklarının olup 

olmadığını tespit etmek amacı ile doktorları tarafından gerekli tetkik ve muayeneleri 

yapıldıktan sonra kendilerine anket uygulanmış ve daha sonra hasta psikiyatriste 

yönlendirilerek hastanın tanısı ve eşlik eden başka bir psikiyatrik ya da psikolojik 

rahatsızlığının olup olmadığı psikiyatrist tarafından değerlendirilmiştir.  

Karşılaştırma grubunu, İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Samsun’da 

yaşayan ve başka bir psikiyatrik ya da psikolojik rahatsızlığı olmayan kişiler oluşturmuştur. 

Veriler, kartopu tekniği ile veriler elde edilmiştir.  

Ölçeklerin uygulanmasından önce, katılımcılara kısaca araştırmanın amacı, gizlilik 

ilkesi ve ölçekleri nasıl dolduracaklarına ilişkin yönergeler hakkında bilgi verilmiştir. 
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Araştırmaya katılmak için gönüllü olup olmadıkları sorulduktan sonra, katılmaya gönüllü olan 

hasta ve sağlıklı kişilere ölçekler zarf içerisinde verilmiş ve katılımcılar anketleri doldurduktan 

sonra yine zarf içerisinde kapalı olarak teslim etmişlerdir. Ölçekler, katılımcıların kendileri 

tarafından cevaplanmıştır.  
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BÖLÜM 3 

ANALİZ VE BULGULAR 

Bu bölümde "Araştırmanın Amacı ve Cevap Aranan Sorular" alt bölümünde yer alan 

sorulara cevap olduğu düşünülen bulgular sunulmuştur. Bölümde, kişilerarası tarz, öfke 

davranışları, kişilerarası öfke, kendilik algısı ve kısa semptom envanterinden elde edilen 

sonuçlara yer verilmiştir. Bulgular, dört bölümde sunulmuştur. İlk bölümde depresyon; ikinci 

bölümde anksiyete bozuklukları; üçüncü bölümde psikosomatik bozukluklar; dördüncü 

bölümde ise cinsel işlev bozuklukları olan ve olmayan gruplardan elde edilen bulgular yer 

almaktadır. Sunulan tüm analizler “SPSS 10.0 for Windows” paket programı ile 

gerçekleştirilmiştir. 

3.1. DEPRESYONU OLAN VE OLMAYAN BİREYLERDEN ELDE EDİLEN       

VERİLERİN KARŞILAŞTIRILMASINA İLİŞKİN BULGULAR 

Bulgular verilirken, öncelikle Beck Depresyon Envanteri ve KSE toplam puanları 

üzerinde, demografik ve grup değişkenlerinin temel ve ortak etkilerinin incelendiği ANOVA 

sonuçlarına yer verilecektir. İkinci bölümde, depresyon ve karşılaştırma gruplarının araştırma 

değişkenleri açısından karşılaştırmaları sunulacaktır. Üçüncü bölümde, depresyonu olan ve 

olmayan bireylerde, depresyonu yordayan değişkenlerin neler olduğuna dair yapılan regresyon 

analizi sonuçlarına yer verilecektir. Son olarak, depresyon, kişilerarası tarz, kendilik algısı, 

öfke ve genel psikolojik belirtiler (KSE), yaşam doyumu ve kişilerarası ilişki memnuniyeti 

arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği korelasyon sonuçları sunulacaktır. 

3.1.1. Demografik Değişkenlere Yönelik Üç Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları 

Depresyon ve karşılaştırma grupları, eğitim düzeyi bakımından üç gruba ((a) okur-

yazar değil, okur-yazar, ilkokul mezunu, ortaokul mezunu; (b) lise mezunu; (c) üniversite 

mezunu, yüksek lisans mezunu); medeni durum bakımından iki gruba (karşı cinsle bir ilişki 

var-yok), gelir düzeyi bakımından üç gruba ((a) 500 YTL ve altı; (b) 501-1000YTL; (c) 1001-

1500 YTL ve diğerleri) ve yaş bakımından üç gruba ((a) 17-25 yaş; (b) 26-35 yaş; (c) 35 yaş ve 

üstü) ayrılmıştır.  

İlk olarak grup, cinsiyet ve yaşın katılımcıların depresyon puanları üzerinde nasıl bir 

etkisi olduğunu incelemek amacıyla yapılan 2 (Grup) X 2 (Cinsiyet) X 3 (Yaş) faktörlü 

ANOVA sonuçları verilecektir. Elde edilen bulgular, Tablo 3.1.’de gösterilmiştir.  
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Tablo 3.1. Depresyon Üzerinde Grup, Cinsiyet ve Yaşın Temel ve Ortak Etkileri 

Kaynak 
Kareler 

Toplamı 
s.d. 

Ortalama 

Kare 
F 

Grup 9492.65 1 9492.65 232.65*** 

Cinsiyet 17.24 1 17.24 0.42 

Yaş 10.06 2 5.03 0.12 

Grup  X  Cinsiyet 17.99 1 17.99 0.44 

Grup  X  Yaş 314.15 2 157.07 3.85* 

Cinsiyet  X  Yaş 45.73 2 22.86 0.56 

Grup  X  Cinsiyet  X Yaş 371.72 2 185.86 4.55* 

Hata 4243.43 104 40.8  

Toplam 62334 116     

*p<.05, ***p<.001     

 

Tablo 3.1 incelendiğinde, grup temel etkisinin anlamlı olduğu (F(1,104)=232.65, 

p<.001) görülmektedir. Buna göre, depresyon tanısı almış katılımcıların depresyon puanlarının 

(X=31.22, S=8.76), karşılaştırma grubundaki katılımcıların puanlarından (X=7.69, S=4.04) 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu; ancak yaş ve cinsiyetin temel etkilerinin olmadığı dikkati 

çekmiştir. Bununla beraber, grup ve yaşın etkileşim etkisi (F(2,104)=3.85; p<.05) ile grup, 

cinsiyet ve yaşın etkileşim etkisi (F(2,104)=4.55; p<.05) bulunmuştur. Grup ve yaş etkileşim 

etkisinin kaynağını belirlemek üzere yapılan Tukey Kramer testi sonuçlarına göre, 17-25 yaş 

arasındaki depresif bireyler ile 36 yaşın üstündeki depresif bireyler (q=3.80; p<.05) arasında 

anlamlı düzeyde fark olduğu görülmüştür. Buna göre, 17-25 yaş arasındaki depresif bireylerin 

depresyon ortalaması (X=34.57, S=10.41), 36 yaş üstündeki depresif bireylerin depresyon 

ortalamasından (X=28.74, S=6.00) daha yüksektir (bkz. Grafik 3.1.; Grafik 3.2.).  
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Grafik 3.1. Depresyon Grubunda Yaşın Etkisi 

 

Grafik 3.2. Karşılaştırma Grubunda Yaşın Etkisi 

İkinci olarak, yaş yerine eğitim düzeyi ele alınarak 2 (Grup) X 2 (Cinsiyet) X 3 

(Eğitim) faktörlü ANOVA uygulanmış ve sonuçlar Tablo 3.2.’de gösterilmiştir. Grup temel 

etkisinin (F(1,106)=268.63, p<.001) yanı sıra, eğitim düzeyinin de puanlar üzerinde temel 

etkisi olduğu saptanmıştır (F(2,106)=8.06, p≤.001). Ayrıca grup ve eğitim düzeyinin etkileşim 

etkisinin olduğu dikkati çekmiştir.  
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Tablo 3.2. Depresyon Üzerinde Grup, Cinsiyet ve Eğitim Düzeyinin Temel ve Ortak Etkileri 

Kaynak 
Kareler 

Toplamı 
s.d. 

Ortalama 

Kare 
F 

Grup 10476.74 1 10476.74 268.62*** 

Cinsiyet 41.23 1 41.23 1.06 

Eğitim 628.85 2 314.42 8.06*** 

Grup  X  Cinsiyet 1.38 1 1.38 0.35 

Grup  X  Eğitim 323.85 2 161.93 4.52* 

Cinsiyet  X  Eğitim 81.31 2 40.65 1.04 

Grup  X  Cinsiyet  X Eğitim 41.78 2 20.89 0.54 

Hata 4134.13 106 39  

Toplam 63586 118     

*p<.05,    ***p≤.001     

 

Bu sonuçlara göre, depresyon tanısı almış katılımcıların depresyon puanlarının 

(X=31.00, S=8.69), karşılaştırma grubundaki katılımcıların puanlarından (X=7.69, S=4.04); 

ilkokul-ortaokul mezunu ile okur-yazarların depresyon puanlarının (X=23.08, S=11.51) da, lise 

(X=18.97, S=16.10) ve üniversite (X=15.80, S=11.64) mezunlarının puanlarından anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Grup ve eğitim düzeyinin etkileşim etkisinin kaynağını 

belirlemek üzere yapılan Tukey Kramer testi sonuçlarına göre, ilkokul-ortaokul mezunu ve 

okur-yazar depresif bireyler ile lise mezunu depresif bireyler arasında (q=-4.41; p<.05) ve lise 

mezunu depresif bireyler ile üniversite mezunu depresif bireyler (q=6.20; p<.05) arasında 

anlamlı düzeyde farklılık vardır. Buna göre, lise mezunu depresif bireylerin depresyon 

ortalamasının (X=36.80, S=10.98), ilkokul-ortaokul mezunu ve okur-yazar depresif bireylerin 

ortalamasından (X=30.27, S=7.07) ve üniversite mezunu depresif bireylerin ortalamasından 

(X=27.45, S=6.13) yüksek olduğu saptanmıştır (bkz. Grafik 3.3.; Grafik 3.4.).  
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Grafik 3.3. Depresyon Grubunda Eğitim Düzeyinin Etkisi 

 
Grafik 3.4. Karşılaştırma Grubunda Eğitim Düzeyinin Etkisi 

Üçüncü olarak, semptom açısından karşılaştırma grubunun, depresyon tanısı almış 

gruptan ayrışıp ayrışmadığını belirlemek amacıyla grup, cinsiyet ve yaşın katılımcıların KSE 

puanları (bu analizde depresyon alt ölçeği puanları, toplam puana dahil edilmemiştir) üzerinde 
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nasıl bir etkisi olduğuna 2 (Grup) X 2 (Cinsiyet) X 3 (Yaş) faktörlü ANOVA ile bakılmıştır. 

Analizin sonucu Tablo 3.3.’de sunulmuştur.  

Tablo 3.3. KSE Üzerinde Grup, Cinsiyet ve Eğitim Düzeyinin Temel ve Ortak Etkileri 

Kaynak 
Kareler 

Toplamı 
s.d. 

Ortalama 

Kare 
F 

Grup 59164.62 1 59164.62 130.90*** 

Cinsiyet 857.24 1 857.24 1.9 

Yaş 474.93 2 237.46 0.53 

Grup  X  Cinsiyet 230.54 1 230.54 0.51 

Grup  X  Yaş 3747.04 2 1873.52 4.15* 

Cinsiyet  X  Yaş 239.01 2 119.5 0.26 

Grup  X  Cinsiyet  X  Yaş 96.15 2 48.08 0.11 

Hata 44295.1 98 451.99  

Toplam 433519 110     

*p<.05, ***p≤.001     

 

Tablo 3.3 incelendiğinde, beklendiği gibi grup temel etkisinin anlamlı olduğu 

(F(1,98)=130.90, p<.001); buna göre depresyon tanısı almış katılımcıların KSE puanlarının 

(X=80.98, S=26.27), karşılaştırma grubundaki katılımcıların puanlarından (X=26.93, S=16.36) 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. 

 

3.1.2. Depresyonu Olan ve Olmayan Bireylerin Kişilerarası Tarz, Kendilik Algısı, Öfke, 

Genel Psikolojik Belirtiler, Yaşam doyumu ve İlişkilerden Duyulan Memnuniyet 

Değişkenleri Açısından Karşılaştırılması  

Depresyon tanısı almış grup ile karşılaştırma grubunun kişilerarası tarz, kendilik algısı, 

öfke davranışları, kişilerarası öfke ve ayrıca KSE puanları bakımından farklılaşıp 

farklılaşmadığının belirlenmesi amacıyla Bağımsız Örneklem T-Testi uygulanmıştır. Temel 

değişkenler için elde edilen sonuçlar Tablo 3.4.’de, alt ölçekler için (Bonferroni düzeltmesi de 

dikkate alınarak) elde edilen sonuçlar ise Tablo 3.5.’de verilmiştir.  
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Tablo 3.4. Depresyon Grubu İle Karşılaştırma Grubunun Kişilerarası Tarz, Öfke Davranışları, 

Kişilerarası Öfke, Kendilik Algısı ve KSE Toplam Puanları Açısından Karşılaştırılması 

    Depresyon  Karşılaştırma    

DEĞİŞKENLER 
Grubu Grubu  

N=64 N=71  

    X S X S t 

Kişilerarası Tarz 141.71 29.89 116.34 26.41 4.73*** 

Öfke Davranışları 45.09 8.93 36.63 6.07 5.88*** 

Kişilerarası Öfke 135.81 24.33 124.13 25.52 2.36* 

Kendilik Algısı 68.9 15.56 85.3 10.91 -6.29*** 

Kısa Semptom Envanteri 114.25 32.87 35.87 21.83 14.36*** 

* p<.05, ***p≤.001      

 

Tablo 3.4 incelendiğinde, depresyon tanısı almış grubun temel değişkenlerin hepsinde 

karşılaştırma grubundan farklılaştığı görülmektedir. Daha açık bir deyişle, depresyon tanısı 

almış grubun Kişilerarası Tarz toplam puanları (X=141.71, S=29.89), karşılaştırma 

grubununkinden (X=116.34, S=26.41) anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır (t=4.73, p<.001). 

Depresyon grubunun Öfke Davranışları (X=45.09, S=8.93) ve Kişilerarası Öfke puanlarının 

(X=135.81, S=24.33), karşılaştırma grubunun Öfke Davranışları (X=36.63, S=6.07) (t=5.88, 

p<.001) ve Kişilerarası Öfke (X=124.13, S=25.52) puanlarından (t=2.34, p<.05) anlamlı 

düzeyde farklılaştığı görülmektedir. Kendilik Algısı ve KSE puanlarına bakıldığında da  

depresyon tanısı almış grubun Kendilik Algısı puanlarının (X=68.90, S=15.56), karşılaştırma 

grubunun puanlarından (X=85.30, S=10.91) (t=-6.29, p<.001); KSE puanlarının da (X=114.25, 

S=32.87), karşılaştırma grubunun puanlarından (X=35.87, S=21.83) (t=14.36, p<.001) anlamlı 

düzeyde farklılaştığı dikkati çekmektedir.  
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Tablo 3.5. Depresyon Grubu İle Karşılaştırma Grubunun Kişilerarası Tarz, Öfke Davranışları, 

Kişilerarası Öfke, Kendilik Algısı ve KSE Alt Ölçek Puanları Açısından 

Karşılaştırılması 

    Depresyon  Karşılaştırma    

DEĞİŞKENLER 
Grubu Grubu   

N=64 N=71   

    X S X S t 

K
iş

il
er

a
ra

sı
 T

a
rz

 A
lt

 

Ö
lç

ek
le

ri
 

Baskın Tarz 26.05 7.78 22.85 8.22 2.19 

Kaçınan Tarz 27.07 7.21 21.57 5.61 4.73*** 

Öfkeli Tarz 26.31 6.67 21.21 6.02 4.51*** 

Duyarsız Tarz 27.05 6.69 22.36 6.3 3.96*** 

Manipülatif Tarz 25.86 5.91 22.63 6.31 2.96 

Alaycı/Küçümseyici Tarz 10.22 3.36 9.66 4.11 0.83 

Ö
fk

ey
le

 İ
li

şk
il

i 

D
a

v
. 

A
lt

 

Ö
lç

ek
le

r
i Saldırgan Davranışlar 30.13 7.62 23.58 5.26 5.43*** 

Sakin Davranışlar 31.91 6.84 34.19 6.25 -1.92 

Kaygılı Davranışlar 14.91 3.07 12.91 2.62 3.92*** 

K
iş

il
er

a
ra

sı
 Ö

fk
e 

A
lt

 Ö
lç

ek
le

ri
 İntikam Tepkileri 62.79 18.2 52.91 16.15 3.03 

Pasif Agresif Tepkiler 31.68 6.03 31.63 7 0.05 

İçedönük Tepkiler 33.49 6.61 31.77 5.75 1.53 

Umursamaz Tepkiler 6.52 3.03 7.44 3.16 -1.67 

***p≤.001  

Kişilerarası Tarz Ölçeğinin alt ölçeklerine bakıldığında, depresyon tanısı almış grubun, 

Kaçınan Tarz, Öfkeli Tarz ve Duyarsız Tarz puanları bakımıdan, karşılaştırma grubundan 

farklılaştığı görülmektedir. Öfke Davranışları ve Kişilerarası Öfke boyutlarında ise depresyon 

tanısı almış grubun Saldırgan Davranışlar (X=30.13, S=7.62) ve Kaygılı Davranışlar (X=14.91, 

S=3.07) puanlarının karşılaştırma grubunun puanlarından (sırasıyla X=23.58, S=5.26, t=5.43, 

p<.001; X=12.91, S=2.62, t=3.92, p<.001) anlamlı şekilde farklılaştığı saptanmıştır. 

Manipülatif Tarz, Alaycı/Küçümseyici Tarz, Sakin Davranışlar, İntikam Tepkileri, Pasif 

Agresif Tepkiler, İçedönük Tepkiler ve Umursamaz Tepkiler puanlarında ise iki grup arasında 

anlamlı düzeyde bir farklılaşmanın olmadığı görülmüştür. 
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3.1.3. Depresyonu Olan ve Olmayan Bireylerde Depresyonu Yordayan Değişkenler 

Klinik depresyonun yanı sıra, normal bireylerde de depresif belirtilerin olabileceği 

(Kumbasar, 2000) göz önünde bulundurularak; depresyonu ve depresif belirtileri yordayan 

değişkenlerin belirlenmesi amacıyla, depresyon tanısı almış grup ve karşılaştırma grubu ile ayrı 

ayrı aşamalı hiyerarşik regresyon analizleri yapılmıştır. Söz konusu bu analizlerde, bağımlı 

değişken BDE’den alınan depresyon puanlarıdır. Yordayıcı değişkenler ise ilk aşamada 

demografik değişkenler (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, gelir düzeyi, ilişki durumu), ikinci 

aşamada Öfke Davranışları, üçüncü aşamada Kişilerarası Öfke, dördüncü aşamada Kişilerarası 

Tarz, beşinci aşamada ise Kendilik Algısıdır. Elde edilen bulgular Tablo 3.6. ve Tablo 3.7.’de 

sunulmuştur.  

Tablo 3.6. Depresyonu Olan ve Olmayan Grupta Toplam Puanların Yaşanan Depresyon 

Üzerindeki Etkisi 

Grup Değişken R R2 
R2 

Değ. 
Beta t 

Hata 

vary. 

F 

değ. 
F 

Depresif Grup 

Öfke 

Davranışları 
.45 .21 .21 .69 1.82 .25 4.71* 4.71* 

Kişilerarası 

Öfke 
.46 .21 .005 -.16 -.42 .09 .11 2.29 

Kişilerarası 

Tarz 
.49 .24 .03 -.02 -.10 .04 .65 1.71 

Kendilik Algısı .73 .54 .30 -.58 
-

3.11** 
.09 9.69** 4.41* 

Karşılaştırma  

Grubu 

Öfke 

Davranışları 
.20 .04 .04 .20 .87 .15 1.31 1.31 

Kişilerarası 

Öfke 
.20 .04 .00 -.19 -.79 .04 .01 .64 

Kişilerarası 

Tarz 
.31 .09 .05 .41 1.73 .03 1.74 1.02 

Kendilik Algısı .38 .15 .05 .26 1.28 .07 1.63 1.19 

* p<.05, **p<.01 

Tablo 3.6. incelendiğinde, depresyon tanısı almış grupta ve karşılaştırma grubunda 

depresyonu yordayan değişkenlerin sırasıyla, Öfke Davranışları, Kişilerarası Öfke, Kişilerarası 

Tarz ve Kendilik Algısı olduğu görülmektedir. Öfke Davranışlarının da tek başına yordayıcı 

gücünün olduğu (F= 4.71; p<.05) ve bu değişkenin bu değişkenin açıkladığı varyansın %21 

olduğu bulunmuştur. Kişilerarası Öfke (R² değişim=.005, F=2.29; p>.05) ile  (R² 

değişim=.005, F=2.29; p>.05) yordamaya tek başlarına anlamlı katkılarının olmadığı 
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bulunmuştur. Öfke Davranışları ile Kişilerarası Öfkenin birlikte varyansın %21’ini 

açıkladıkları, Kişilerarası Tarz ile birlikte açıklanan varyansın %24’e ulaştığı görülmektedir. 

Bu değişkenlerden, depresyonu en güçlü olarak yordayanın, Kendilik Algısı olduğu 

görülmektedir (F(1,15)=4.41, p<.05). Depresyon tanısı almış grupta değişkenler bir bütün 

olarak varyansın %54’ünü açıklamaktadır. 

Karşılaştırma grubunda da aynı değişkenlerin birlikteyken yordayıcı olduğu; ancak 

anlamlı bir katkı yapmadıkları görülmektedir. Öfke Davranışları (F= 1.31; p>.05), Kişilerarası 

Öfke (R² değişim=.00, F=.64; p>.05), Kişilerarası Tarz (R² değişim=.05, F=1.02; p>.05) ve 

Kendilik Algısı (R² değişim=.05, F= 1.19; p>.05) değişkenlerinin birlikte varyansın %15’ini 

açıkladıkları saptanmıştır. 

Tablo 3.7. Depresyonu Olan ve Olmayan Grupta Alt Ölçek Puanların Yaşanan Depresyon 

Üzerindeki Etkisi 

Grup Değişken R R2 
R2 

Değ. 
Beta t 

Hata 

vary. 

F 

değ. 
F 

Depresif Grup 

Saldırgan 

Öfke 

Davranışı 

.50 .25 .25 .45 2.69* .13 5.34* 5.34* 

İçe Dönük 

Öfke 
.69 .48 .23 .30 1.63 .21 6.64* 6.93** 

Kendilik 

Algısı 
.80 .64 .16 -.30 -1.01 .15 6.34* 8.38** 

Yaşam 

Doyumu 
.81 .66 .01 -.10 -.44 .64 .52 6.20** 

Kişilerarası 

Memnuniyet 
.85 .73 .07 .35 1.74 .63 3.01 6.33** 

 Eğitim Düzeyi .38 .15 .15 -.31 -1.88 1.01 4.77* 4.77* 

Karşılaştırma 

Grubu 

Kendilik 

Algısı 
.39 .15 .005 .19 1.08 .06 .15 2.39 

Yaşam 

Doyumu 
.58 .33 .18 .31 1.52 .42 7.17* 4.35* 

 
Kişilerarası 

Memnuniyet 
.60 .36 .03 .21 .98 .44 .96 3.49* 

* p<.05, **p<.01 

Alt ölçeklerin yordayıcı olarak kullanıldığı regresyon analizlerine ilişkin sonuçlar Tablo 

3.7.’de verilmiştir. Denkleme ilk aşamada sokulan demografik değişkenlerin (yaş, cinsiyet, 

eğitim durumu, gelir düzeyi, ilişki durumu) depresyon üzerinde yordayıcı güçlerinin olmadığı 

bulunmuştur. Saldırgan Öfke Davranışının varyansın %25’ini, İçe Dönük Öfke ile birlikte 
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%48’ini açıkladığı görülmektedir. Kendilik Algısı daha önceki değişkenlerle birlikte varyansın 

%64’ünü açıklamaktadır. Yaşam Doyumu ve Kişilerarası Memnuniyet ile birlikte 

değişkenlerin bir bütün olarak varyansın %73’ünü açıkladıkları görülmektedir. Bu 

değişkenlerden Saldırgan Öfke Davranışları (F(1,16)=5.34, p<.05), İçe Dönük Öfke (R² 

değişim=.23, F(1,15)=6.93, p<.01) ve Kendilik Algısı (R² değişim=.16, F(1,14)=8.38, p<.01) 

değişkenlerinin depresyonu yordama güçlerinin yüksek ve tek başlarına yordayıcı oldukları 

görülmektedir. Yaşam Doyumu (R² değişim=.01, F=6.20, p<.01) ve Kişilerarası Memnuniyetin 

(R² değişim=.07, F= 6.33; p<.01) de yordayıcı güçlerinin olduğu; ancak tek başlarına anlamlı 

düzeyde olmadıkları bulunmuştur.  

Karşılaştırma grubundaki depresif belirtileri yordayan değişkenlerin ise sırasıyla Eğitim 

Düzeyi, Kendilik Algısı, Yaşam Doyumu ve Kişilerarası Memnuniyet olduğu görülmektedir. 

Değişkenlerden Eğitim Düzeyi (F(1,28)=4.77, p<.05) ile Yaşam Doyumunun (F(1,26)=4.35, 

p<.05) tek başlarına yordama gücüne sahip oldukları ve değişkenlerin bir bütün olarak 

varyansın %36’sını açıkladıkları bulunmuştur.  

3.1.4. Kişilerarası Tarz, Kendilik Algısı, Öfke ve Depresyon Arasındaki İlişkiler 

Araştırmanın temel değişkenleri arasındaki ilişkiler, toplam örneklem üzerinde Pearson 

Momentler Çarpımı Korelasyon tekniği kullanılarak hesaplanmıştır. Temel değişkenler 

arasındaki ilişkiler Tablo 3.8.’de, temel değişkenler ve alt ölçeklerin gösterdiği ilişkiler ise 

Tablo 3.9.’da verilmiştir. 

Tablo 3.8. Kişilerarası Tarz, Kendilik Algısı, Öfke ve Depresyon Arasındaki İlişkiler 

 
Depresyon 

Kişilerarası 

Tarz 
KSE 

Kendilik 

Algısı 

Öfke ile İlişkili 

Davranışlar 

Kişilerarası 

Öfke 

Depresyon -- .50** .82** -.60** .47** .25* 

Kişilerarası 

Tarz 
 -- .41** -.48** .48** .59** 

Kısa Semptom 

Envanteri 
  -- -.67** .47** .30** 

Kendilik Algısı    -- -.33** -.23* 

Öfke ile İlişkili 

Davranışlar 
    -- .67** 

Kişilerarası 

Öfke 
     -- 

*  p<.05, ** p<.01 
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Tablo 3.8. incelendiğinde, bütün değişkenler arasında ilişkinin bulunduğu 

görülmektedir. Buna göre, depresyonun, Kişilerarası Tarz ile (r=.50, p<.01), Kısa Semptom 

Envanteri puanları (KSE) ile (r=.82, p<.01), Öfke İle İlişkili Davranışlar ile (r=.47, p<.01) ve 

Kişilerarası Öfke ile (r=.25, p<.05) pozitif yönde; Kendilik Algısı ile (r=-.60, p<.01) de negatif 

yönde bir ilişki gösterdiği bulunmuştur. Kişilerarası Tarzın, Kısa Semptom Envanteri puanları 

ile (r=.41, p<.01), Öfke İle İlişkili Davranışlar ile (r=.48, p<.01) ve Kişilerarası Öfke ile (r=.59, 

p<.01) pozitif yönde, Kendilik Algısı ile (r=-.48, p<.01) de negatif yönde bir ilişki gösterdiği 

görülmüştür. Kısa Semptom Envanteri puanlarının, Kendilik Algısı ile (r=-.67, p<.01) negatif 

yönde, Öfke İle İlişkili Davranışlar ile (r=.47, p<.01) ve Kişilerarası Öfke ile (r=.30, p<.01) 

pozitif yönde bir ilişki gösterdiği saptanmıştır. Kendilik Algısının Öfke İle İlişkili Davranışlar 

(r=-.33, p<.01) ve Kişilerarası Öfke ile (r=-.23, p<.05) negatif yönde bir ilişki gösterdiği 

bulunmuştur. Son olarak da Öfke Davranışı ile Kişilerarası Öfkenin (r=.67, p<.01) pozitif 

yönde bir ilişki gösterdiği görülmüştür.  

Kişilerarası Tarz Ölçeği’nin, Öfke ile İlişkili Davranışlar Ölçeği’nin ve Kişilerarası 

Öfke Ölçeği’nin alt ölçekleri veYaşam Doyumu ile Kişilerarası Memnuniyetin; depresyon, 

kişilerarası tarz, kendilik algısı, öfke davranışları ve kişilerarası öfke ile gösterdikleri 

korelasyonlar da Tablo 3.9.’da verilmiştir.  
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Tablo 3.9. Alt Ölçeklerin ve Yaşam Doyumu İle Kişilerarası Memnuniyetin Temel 

Değişkenlerle Olan Korelasyonları 

 

Depresyon 

BDE 

Kişilerarası 

Tarz 

Kendilik 

Algısı 

Öfke 

Davranışı 
Kişilerarası Öfke 

Kişilerarası Tarz      

Baskın .24* -- -.30** .41** .50** 

Kaçınan .50** -- -.46** .36** .40** 

Öfkeli .45** -- -.38** .61** .64** 

Duyarsız .39** -- -.35** .19* .35** 

Manipülatif .33** -- -.32** .25** .48** 

Alaycı .14 -- -.15 .30** .44** 

Öfke Davranışı      

Saldırgan .44** .44** -.28** -- .61** 

Sakin -.19 -.20** .25* -- -.13 

Kaygılı .31** .35** -.27** -- .44** 

Kişilerarası Öfke      

İntikam .24* .59** -.22* .67** -- 

Pasif Agresif -.01 .41** .02 .45** -- 

İçe Dönük .17 .13 -.17 .25** -- 

Umursamaz -.10 .05 .20 -.06  

Yaşam 

Doyumunda 

Düşüklük 

.71** .44** -.61** .43** .23* 

Kişilerarası 

Memnuniyetsizlik 
.75** .43** -.60** .53** .19 

*  p<.05, ** p<.01 

Tablo 3.9 incelendiğinde, temel değişken olan depresyonun, Kişilerarası Tarz alt 

ölçeklerinden Alaycı Tarz ile, Öfke Davranışlarından Sakin  Davranış ile,  Kişilerarası Öfke alt 

ölçeklerinden Pasif Agresif, İçe Dönük ve Umursamaz alt ölçekleriyle anlamlı bir ilişki 

göstermediği, ancak diğer bütün alt ölçeklerle anlamlı bir ilişki gösterdiği bulunmuştur. Buna 

göre depresyonun, KTÖ alt ölçeklerinden Baskın Tarz ile (r=.24, p<.05), Kaçınan Tarz ile 

(r=.50, p<.01), Öfkeli Tarz ile (r=.45, p<.01), Duyarsız Tarz ile (r=.39, p<.01), Manipülatif 

Tarz ile (r=.33, p<.01); Öfke Davranışları alt ölçeklerinden, Saldırgan Öfke ile (r=.44, p<.01), 

Kaygılı Davranışlar ile (r=.31, p<.01); Kişilerarası Öfke alt ölçeklerinden de İntikam Tepkileri 

ile (r=.24, p<.05) ile pozitif yönde bir ilişki gösterdiği görülmüştür. Ayrıca yaşam doyumu ve 

kişilerarası memnuniyete baktığımızda, depresyonun Yaşam Doyumu ile (r=.71, p<.01) ve 

Kişilerarası Memnuniyet ile (r=.75, p<.01) pozitif yönde bir ilişki gösterdiği bulunmuştur. 

Buna göre, bireylerin yaşam doyumsuzluğu ile kişilerarası memnuniyetsizliği arttıkça, 

depresyon puanları artmaktadır.  
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3.2. ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN VE OLMAYAN BİREYLERDEN ELDE  

EDİLEN VERİLERİN KARŞILAŞTIRILMASINA İLİŞKİN BULGULAR 

Bu bölümde, araştırma analizleri yapılmadan önce veri girişinin doğruluğu ve 

değişkenlerin dağılımlarının çok değişkenli istatistik analizi sayıltılarına uygunluğu test 

edilmiştir. Test aşamasında Beck Anksiyete Ölçeği baz alınarak, anksiyete grubunda 18 puan 

ve üstü alanlar, karşılaştırma grubunda ise 30 puan ve altı alanların verileri elenerek, 

başlangıçta yüz altmış iki (162) olan örneklem toplamı, yüz dörde (104) indirilmiştir.  

3.2.1. Demografik Değişkenlere Yönelik Üç Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları 

 Anksiyete bozukluğu örneklemi, yaş dağılımları için 18–40 ve 41–60 yaş aralığı olmak 

üzere iki gruba; eğitim durumu için, ilköğretim (ilkokul ve ortaokul mezunu) ve lise ve üstü 

(lise ve üniversite mezunu) olmak üzere iki gruba ve gelir durumu için alt gelir grubu (1000 

YTL ve altı) ve üst gelir grubu (1001 YTL ve üstü) olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır 

 Anksiyete düzeyi üzerinde grup, gelir durumu ve eğitim durumu değişkenlerinin temel 

ve ortak etkilerini belirlemek amacıyla 2 (Grup) X 2 (Gelir Durumu) X 2 (Eğitim Durumu) 

faktörlü varyans analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçları Tablo 3.10.’da verilmiştir.  

Tablo 3.10. Anksiyete Düzeyi Üzerinde Grup, Gelir ve Eğitim Durumunun Temel ve Ortak 

Etkileri 

Kaynak 
Kareler 

Toplamı 
s.d. 

Ortalama 

Kare 
F 

Grup 11673.272 1 11673.272 291.415*** 

Eğitim 5.522 1 5.522 .138 

Gelir 34.621 1 34.621 2.32 

Grup  X  Eğitim 21.390 1 21.390 .534 

Grup  X  Gelir 1.525 1 1.525 .038 

Eğitim  X  Gelir .553 1 .553 .014 

Grup  X  Eğitim  X Gelir 23.033 1 23.033 .575 

Hata 2884.117 72 40.057  

Toplam 66670.000 80   

*** p<.001     

 

Tablo3.10’da görüldüğü gibi, anksiyete puanları üzerinde sadece grup temel etkisinin 

(F=291.415; p<.001) anlamlı olduğu bulunmuştur. Herhangi bir anksiyete bozukluğu yaşayan 
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bireylerin anksiyete düzeyinin (X= 41.3; S= 7.53), herhangi bir bozukluğu olmayan bireylerin 

anksiyete düzeyinden (X= 7.16; S= 4.84) anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu görülmüştür.  

 İkinci olarak, anksiyete düzeyi üzerinde grup, cinsiyet ve yaşın temel ve ortak etkilerini 

belirlemek amacıyla 2 (Grup) X 2 (Cinsiyet) X 2 (Yaş) faktörlü varyans analizi uygulanmıştır. 

Analiz sonuçları Tablo 3.11’de sunulmuştur. 

Tablo 3.11. Anksiyete Düzeyi Üzerinde Grup, Cinsiyet ve Yaşın Temel ve Ortak Etkileri 

Kaynak 
Kareler 

Toplamı 
s.d. 

Ortalama 

Kare 
F 

Grup 14955.972 1 14955.972 397.73*** 

Cinsiyet 79.366 1 79.366 2.111 

Yaş 10.811 1 10.811 .287 

Grup  X  Cinsiyet 8.366 1 8.366 .222 

Grup  X  Yaş 84.580 1 84.580 2.249 

Cinsiyet  X  Yaş 22.654 1 22.654 .602 

Grup  X  Cinsiyet  X Yaş .000 0 .  

Hata 3421.874 91 37.603  

Toplam 85873.000 98   

***p<.001     

Yapılan analiz sonucunda anksiyete puanları üzerinde yalnızca grup temel etkisinin 

(F=397.73; p<.001) anlamlı olduğu bulgulanmıştır. Herhangi bir anksiyete bozukluğu yaşayan 

bireylerin anksiyete düzeyinin (X=41.17; S=7.62), herhangi bir bozukluğu olmayan bireylerin 

anksiyete düzeyinden (X=6.9; S=4.7) anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu görülmüştür.  

Üçüncü olarak, KSE toplam puanları üzerinde grup, yaş ve cinsiyetin temel ve ortak 

etkilerini belirlemek amacıyla 2 (Grup) X 2 (Yaş) X 2 (Cinsiyet) faktörlü varyans analizi 

uygulanmıştır. KSE toplam puanları alınırken Anksiyete alt ölçek puanları toplama 

katılmamıştır. Analiz sonuçları Tablo 3.12.’de verilmiştir.  
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Tablo 3.12. KSE Toplam Puanları Üzerinde Grup, Cinsiyet ve Yaşın Temel ve Ortak Etkileri 

Kaynak 
Kareler 

Toplamı 
s.d. 

Ortalama 

Kare 
F 

Grup 40601.810 1 40601.810 82.766*** 

Cinsiyet 214.908 1 214.908 .438 

Yaş 2.861 1 2.861 .006 

Grup  X  Cinsiyet 37.464 1 37.464 .076 

Grup  X  Yaş 1000.035 1 1000.035 2.039 

Cinsiyet  X  Yaş 163.598 1 163.598 .333 

Grup  X  Cinsiyet  X Yaş .000 0 .  

Hata 32376.994 66 490.561  

Toplam 326111.000 73   

***p<.001     

 

Tablo 3.12’de, KSE toplam puanları üzerinde grup temel etkisinin (F=82.766; p<.001) 

anlamlı olduğu bulgulanmıştır. Daha açık bir deyişle, herhangi bir anksiyete bozukluğu 

yaşayan bireylerin genel psikolojik belirti düzeyinin (X=88.82; S=28.72), herhangi bir 

bozukluğu olmayan bireylerin genel psikolojik belirti düzeyinden (X=20.1; S=13.27) anlamlı 

düzeyde daha yüksek olduğu görülmüştür.  

 

3.2.2. Anksiyete Bozukluğu Yaşayan ve Yaşamayan Bireylerin Kişilerarası Tarz, 

Kendilik Algısı, Öfke, Genel Psikolojik Belirtiler, Yaşam doyumu ve İlişkilerden Duyulan 

Memnuniyet Değişkenleri Açısından Karşılaştırılması  

 Anksiyete bozukluğu yaşayan ve yaşamayan grupların kişilerarası tarz, kendilik algısı, 

öfke, genel psikolojik belirtiler (KSE), yaşam doyumu ve ilişkilerden duyulan memnuniyet 

değişkenleri açısından farklılaşıp farklılaşmadığının anlaşılması amacı ile veriler Bağımsız 

Örneklemler İçin T-Testi uygulanarak analiz edilmiştir. Tablo 3.13.’de toplam puanlar için 

yapılan t-testi sonuçları, Tablo 3.14’de ise alt ölçek puanları için yapılan t-testi sonuçları 

(Bonferroni düzeltmesi de dikkate alınarak) sunulmuştur.  
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Tablo 3.13. Anksiyete Bozukluğu Yaşayan ve Yaşamayan Grupların Öfke, Kişilerarası İletişim 

Tarzı, Kendilik Algısı, Genel Psikolojik Belirtiler (KSE) Toplam Puanları Açısından 

Karşılaştırılması 

    Anksiyete  Karşılaştırma    

DEĞİŞKENLER 
Grubu Grubu  

N=52 N=52  

    X S X S t 

Kişilerarası Tarz 144.64 38.14 106.884 21.0 5.72*** 

Öfke Davranışları 48.33 11.98 33.83 7.47 6.71*** 

Kişilerarası Öfke 140.35 38.33 109.41 24.87 4.36*** 

Kendilik Algısı 64.64 15.85 88.37 15.22 -7.23*** 

Kısa Semptom Envanteri 117.85 36.80 26.14 17.87 3.18*** 

*** p<.001      

Anksiyete grubu Beck Anksiyete puanının (X=41.37; S=7.67) karşılaştırma grubu 

puanından (X=6.90; S=4.70) anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu (t=27.12, p<.001); anksiyete 

grubu Kişilerarası Tarz puanının (X=144.64; S=38.14) karşılaştırma grubu puanından 

(X=106.884; S=21,0) anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu (t=5.72, p<.001);  anksiyete grubu 

KSE puanının (X=117.85; S=36.80) karşılaştırma grubu puanından (X=26.14; S=17.87) 

anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu (t=13.18, p<.001); anksiyete grubu Kendilik Algısı 

puanının (X=64.64; S=15.85) karşılaştırma grubu puanından (X=88.37; S=15.22) anlamlı 

düzeyde daha düşük olduğu (t=-7.23, p<.001);  anksiyete grubu Öfkeyle İlgili Davranışlar 

puanının (X=48.33; S=11.98) karşılaştırma grubu puanından (X=33.83; S=7.47) anlamlı 

düzeyde daha yüksek olduğu (t=6.71, p<.001) ve anksiyete grubu Kişilerarası Öfke puanının 

(X=48.33; S=11.98) karşılaştırma grubu puanından (X= 140.35; S=38.33) anlamlı düzeyde 

daha yüksek olduğu (t=4.36, p<.001) görülmektedir.  
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Tablo 3.14. Anksiyete Bozukluğu Yaşayan ve Yaşamayan Grupların Öfke, Kişilerarası İletişim 

Tarzı, Kendilik Algısı Alt Ölçek Puanları Açısından Karşılaştırılması 

    Anksiyete  Karşılaştırma    

DEĞİŞKENLER 
Grubu Grubu   

N=59 N=60   

    X S X S t 

K
iş

il
er

a
ra

sı
 T

a
rz

 A
lt

 

Ö
lç

ek
le

ri
 

Baskın Tarz 27.08 9.83 20.01 4.88 4.57*** 

Kaçınan Tarz 26.58 8.35 19.73 5.20 4.87*** 

Öfkeli Tarz 26.09 8.30 18.32 4.70 5.72*** 

Duyarsız Tarz 27.51 7.25 21.60 5.90 4.45*** 

Manipülatif Tarz 25.06 7.42 19.61 4.83 4.37*** 

Alaycı/Küçümseyici Tarz 9.73 3.93 7.70 2.53 3.10** 

Ö
fk

ey
le

 İ
li

şk
il

i 

D
a

v
. 

A
lt

 

Ö
lç

ek
le

r
i Saldırgan Davranışlar 32.36 10.36 22.07 5.7 5.76*** 

Sakin Davranışlar 32.20 8.14 31.89 6.58 .20 

Kaygılı Davranışlar 15.66 3.44 11.68 2.71 6.32*** 

K
iş

il
er

a
ra

sı
 Ö

fk
e 

A
lt

 Ö
lç

ek
le

ri
 İntikam Tepkileri 66.93 25.6 45.54 14.85 4.83*** 

Pasif Agresif Tepkiler 32.78 8.79 27.30 7.54 3.06** 

İçedönük Tepkiler 34.69 8.00 28.79 5.64 4.21*** 

Umursamaz Tepkiler 6.44 3.16 7.10 3.38 -.98 

 
Yaşam Doyumu 12.74 2.83 8.54 1.60 9.201*** 

 

 
Kişilerarası İlişki 

Memnuniyeti 
13.83 3.30 10.55 2.31 5.780*** 

**p<.01, ***p<.001 

 Kişilerarası İlişki Tarzı alt ölçeklerine bakıldığında, anksiyete grubu Baskın Tarz 

puanının (X=27.08; S=9.83) karşılaştırma grubundan (X=20.01; S=4.88) anlamlı düzeyde daha 

yüksek olduğu (t=4.57; p<.001), anksiyete grubu Kaçıngan Tarz puanının (X=26.58; S=8.35) 

karşılaştırma grubundan (X=19.73; S=5.20) anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu (t=4.87; 

p<.001), anksiyete grubu Öfkeli Tarz puanının (X=26.09; S=8.30) karşılaştırma grubundan 

(X=18.32; S=4.70) anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu (t=5.72; p<.001), anksiyete grubu 

Duygudan Kaçınan Tarz puanının (X=27.51; S=7.25) karşılaştırma grubundan (X=21.60; 

S=5.90) anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu (t=4.45; p<.001), anksiyete grubu Manipülatif 

Tarz puanının (X=25.06; S=7.42) karşılaştırma grubundan (X=19.61; S=4.83) anlamlı düzeyde 

daha yüksek olduğu (t=4.37; p<.001) ve anksiyete grubu Küçümseyici Tarz puanının 
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(X=13.83; S=3.30) karşılaştırma grubundan (X=7.70; S=2.53) anlamlı düzeyde daha yüksek 

olduğu (t=5.780; p<.001) görülmektedir.  

 Öfkeyle İlgili Davranışlar alt ölçeği puanları değerlendirildiğinde, anksiyete grubu 

Saldırgan Davranışlar Puanının (X=32.36; S=10.36) karşılaştırma grubundan (X=22.07; S=5.7) 

anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu (t=5.76; p<.001) ve anksiyete grubu Kaygılı Davranışlar 

puanının (X=15.66; S=3.44) karşılaştırma grubundan (X=11.68; S=2.71) anlamlı düzeyde daha 

yüksek olduğu (t=6.32; p<.001) görülmektedir. Sakin Davranışlar için gruplar arasında anlamlı 

bir farklılaşma bulgulanmamıştır.  

Kişilerarası Öfke ölçeğinin alt ölçeklerine bakıldığında, anksiyete grubu İntikam 

Tepkileri puanının (X=66.93; S=25.6) karşılaştırma grubundan (X=45.54; S=14.85) anlamlı 

düzeyde daha yüksek olduğu (t=4.83, p<.001), anksiyete grubu Pasif Agresif Tepkiler puanının 

(X=32.78; S=8.79) karşılaştırma grubundan (X=27.30; S=7.54) anlamlı düzeyde daha yüksek 

olduğu (t=3.06, p<.01) ve anksiyete grubu İçedönük Tepkiler puanının (X=34.69; S=8.00) 

karşılaştırma grubundan (X=28.79; S=5.64) anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu (t=4.21, 

p<.01) görülmektedir. Umursamaz Tepkiler için araştırma ve karşılaştırma grubu arasında 

anlamlı bir farklılaşma bulgulanmamıştır.  

 Anksiyete grubu Yaşam Doyumu puanı (X=12.74; S=2.83) karşılaştırma grubu Yaşam 

Doyumu puanından (X=8.54; S=1.60) anlamlı düzeyde daha yüksek bulgulanmıştır (t=9.201; 

p<.001). Ayrıca anksiyete grubu Kişilerarası İlişki Memnuniyeti puanı da (X=13.83; S=3.30) 

karşılaştırma grubu Kişilerarası İlişki Memnuniyeti puanından (X=10.55; S=2.31) anlamlı 

düzeyde daha yüksek bulunmuştur (t=5.78; p<.001).  

3.2.3. Anksiyete Bozukluğu Yaşayan ve Yaşamayan Bireylerde Anksiyeteyi Yordayan 

Değişkenler  

Anksiyete bozukluğu yaşayan ve yaşamayan bireylerde Kişilerarası Tarz, Kişilerarası 

Öfke, Öfkeyle İlgili Davranışlar ve Kendilik Algısı toplam puanlarının yaşanılan anksiyete 

üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla Hiyerarşik Regresyon Analizi uygulanmıştır. 

Yordayıcı değişkenler olarak demografik değişkenler (yaş, eğitim, gelir, medeni durum), 

Öfkeyle İlgili Davranışlar toplam puanı, Kişilerarası Öfke Ölçeği toplam puanı, Kişilerarası 

İletişim Tarzı ölçeği toplam puanı, Kendilik Algısı toplam puanı ve bağımlı değişken olarak ise 

Anksiyete ölçeği toplam puanı alınmıştır. Regresyon analizi sonuçları Tablo 3.15’de 

verilmiştir.  
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Tablo 3.15. Anksiyete Bozukluğu Yaşayan ve Yaşamayan Grupta Toplam Puanların Yaşanan  

       Anksiyete Üzerindeki Etkisi 

Grup Değişken R R2 
R2 

Değ 
Beta     t 

Hata 

vary. 
F değ.     F 

Anksiyete  

Grubu 

Cinsiyet  .48 .23 .226 .476 2.41** 
4.117 

(1.20) 
5.851* 5.851* 

Öfkeyle 

İlgili 

Davranışlar  

.57 .33 .102 .338 1.695 
.167 

(2.19) 
2.874 4.637* 

Kişilerarası 

Öfke  
.58 .33 .003 .085 .306 

.066 

(3.18) 
.094 2.975 

Kişilerarası 

İlişki Tarzı  
.62 .38 .049 .355 1.164 

.065 

(4.17) 
1.355 2.614 

Kendilik 

Algısı 
.70 .50 .117 -.458 -1.927 

.189 

(5.16) 
3.713 3.167* 

Karşılaştırma  

Grubu 

Gelir 

Durumu  
.50 .25 .246 -.496 -2.91* 

2.283 

(1.26) 
8.485** 8.48** 

Öfkeyle 

İlgili 

Davranışlar  

.53 .28 .035 .187 1.102 
.137 

(2.25) 
1.215 4.885* 

Kişilerarası 

Öfke  
.53 .28 .002 .044 .225 

.056 

(3.24) 
.051 3.150* 

Kişilerarası 

İlişki Tarzı  
.55 .30 .019 .147 .786 

.055 

(4.23) 
.619 2.480 

Kendilik 

Algısı 
.55 .30 .001 .046 .216 

.136 

(5.22) 
.047 1.911 

* p<.05, **p<.01  

Tablo 3.15’de görüldüğü gibi, anksiyete bozukluğu olan grupta, birinci adımda, 

denkleme blok halinde alınan demografik değişkenlerden (yaş, medeni durum, eğitim ve gelir 

düzeyi), cinsiyet değişkeninin anksiyete düzeyi üzerinde yordayıcı gücü olduğu (R² 

değişim=.226, F(1,20)=5.851; p<05) ve bu değişkenin açıkladığı varyansın %23 olduğu 

bulunmuştur. Denkleme ikinci adımda alınan Öfkeyle İlgili Davranışlar toplam puanının tek 

başına anksiyete düzeyi üzerinde yordayıcı gücünün olduğu (R² değişim=.102, F(2,19)=4.637; 

p<.05) ancak yordamaya bağımsız katkısının olmadığı (t=1.695, p>.05) ve cinsiyet değişkeni 

ile birlikte açıkladığı varyansın %33 olduğu görülmektedir. Denkleme üçüncü adımda alınan 

Kişilerarası Öfke Ölçeği toplam puanın anksiyete düzeyi üzerinde tek başına yordayıcı 

gücünün olmadığı ancak diğer iki değişkenle birlikte denkleme girdiği bulgulanmıştır (R² 

değişim=.003, F(3,18)=2.975; p>.05). Cinsiyet, Öfkeyle İlgili Davranışlar ve Kişilerarası Öfke 

değişkenlerinin birlikte açıkladıkları varyansın %26 olduğu görülmektedir. Dördüncü adımda 

denkleme alınan Kişilerarası İlişki Tarzı toplam puanının anksiyete düzeyi üzerinde tek başına 
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yordayıcı gücünün olmadığı ancak diğer üç değişkenle birlikte denkleme girdiği bulgulanmıştır 

(R² değişim=.049, F(4,17)=2.614; p>.05). Kişilerarası İlişki Tarzı ve diğer üç değişkenin 

birlikte açıkladıkları varyansın %38 olduğu görülmektedir. Beşinci adımda denkleme alınan 

Kendilik Algısı değişkeninin anksiyete düzeyi üzerinde tek başına yordayıcı gücünün olduğu 

(R² değişim=.117, F(5,16)=3.167; p<.05) ve diğer dört değişkenle birlikte açıkladıkları 

varyansın %50 olduğu görülmektedir. Regresyon analizi sonucunda cinsiyet, Öfkeyle İlgili 

Davranışlar, Kişilerarası Öfke, Kişilerarası İlişki Tarzı ve Kendilik Algısı değişkenlerinin 

birlikte anksiyete üzerinde yordayıcı güçlerinin olduğu ve açıkladıkları varyansın %50 olduğu 

bulgulanmıştır. 

Karşılaştırma grubunda, birinci adımda denkleme blok halinde alınan demografik 

değişkenlerden (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim ve gelir düzeyi), gelir düzeyinin anksiyete 

düzeyi üzerinde yordayıcı gücünün olduğu (R² değişim=.246, F(1,26)= 8.485; <.01) ve bu 

değişkenin açıkladığı varyansın %25 olduğu bulunmuştur. Denkleme ikinci adımda alınan 

Öfkeyle İlgili Davranışlar toplam puanının tek başına anksiyete düzeyi üzerinde yordayıcı 

gücünün olduğu (R² değişim=.035, F(2,25)=4.885; p<.05) ve gelir durumu ile birlikte 

açıkladığı varyansın %28 olduğu görülmektedir. Denkleme üçüncü adımda alınan Kişilerarası 

Öfke Ölçeği toplam puanının anksiyete düzeyi üzerinde tek başına yordayıcı gücünün olduğu 

(R² değişim=.002, F(3,24)=3.150; p<.05) diğer iki değişkenle birlikte açıkladıkları varyansın 

%28 olduğu görülmektedir. Dördüncü adımda denkleme alınan Kişilerarası İlişki Tarzı toplam 

puanının anksiyete düzeyi üzerinde tek başına yordayıcı gücünün olmadığı ancak diğer üç 

değişkenle birlikte denkleme girdiği bulgulanmıştır (R² değişim=.019, F(4,23)=2.480; p>.05). 

Gelir durumu, Öfkeyle İlgili Davranışlar, Kişilerarası Öfke ve Kişilerarası İlişki Tarzının 

birlikte açıkladıkları varyans %30 olarak bulgulanmıştır. Beşinci adımda denkleme alınan 

Kendilik Algısı değişkeninin anksiyete düzeyi üzerinde tek başına yordayıcı gücünün olmadığı 

ancak diğer dört değişkenle birlikte denkleme girdiği bulgulanmıştır (R² değişim=.001, 

F(5,22)=1.911; p>.05). Gelir durumu, Öfkeyle İlgili Davranışlar, Kişilerarası Öfke, Kişilerarası 

İlişki Tarzı ve Kendilik Algısının birlikte açıkladıkları varyansın %30 olduğu görülmektedir. 

Regresyon analizi sonucunda gelir durumu, Öfkeyle İlgili Davranışlar, Kişilerarası Öfke, 

Kişilerarası İlişki Tarzı ve Kendilik Algısı değişkenlerinin birlikte anksiyete üzerinde yordayıcı 

güçlerinin olduğu ve açıkladıkları varyansın %30 olduğu bulgulanmıştır.  

Anksiyete bozukluğu yaşayan ve yaşamayan bireylerde toplam puanlar için yapılan 

regresyon analizlerinden sonra yaşanan anksiyete üzerinde hangi alt ölçek puanlarının 
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yordayıcı güçlerinin olduğunu belirlemek amacıyla Hiyerarşik Regresyon Analizi 

uygulanmıştır. Yordayıcı değişkenler olarak demografik değişkenler (yaş, eğitim, gelir, medeni 

durum), Öfkeyle İlgili Davranışlar ölçeği alt ölçek puanları (Saldırgan Davranışlar, Sakin 

Davranışlar ve Kaygılı Davranışlar), Kişilerarası Öfke Ölçeği alt ölçek puanları (İntikama 

Yönelik Öfke Tepkileri, Pasif Agresif Öfke Tepkileri, İçedönük Öfke Tepkileri, Umursamaz 

Öfke Tepkileri),  Kişilerarası İletişim Tarzı alt ölçek puanları (Baskın Tarz, Kaçıngan Tarz, 

Öfkeli Tarz, Duygudan Kaçınan Tarz, Manipülatif Tarz, Alaycı Tarz), Kendilik Algısı puanı, 

Yaşam Doyumu ve Kişilerarası İlişki Memnuniyeti puanları ve bağımlı değişken olarak 

Anksiyete ölçeği toplam puanı alınmıştır. Analiz sonuçları Tablo 3.16’da verilmiştir. 

Tablo 3.16. Anksiyete Bozukluğu Yaşayan ve Yaşamayan Grupta Alt Ölçek Puanların  

     Yaşanan Anksiyete Üzerindeki Etkisi 

Grup Değişken R R2 
R2 

Değ 
Beta     t 

Hata 

vary. 
F değ.     F 

Anksiyete  

Grubu 

Cinsiyet  .61 .37 .374 .612 
2.995

** 

3.968 

(1.15) 

8.967 

** 
8.967** 

Sakin 

Davranışlar  
.79 .62 .246 .498 

3.007

** 

.230 

(2.14) 

9.044*

* 

11.410*

** 

Kendilik 

Algısı  
.8 .64 .021 -.175 -.861 

.142 

(3.13) 
.742 7.714** 

Yaşam 

Doyumu  
.8 .64 .001 .057 .216 

.731 

(4.12) 
.047 5.373** 

Kişilerarası 

İlişki 

Memnuniyet 

.89 .79 .149 .702 
2.806

* 

.630 

(5.11) 
7.873* 8.334** 

Karşılaştırma  

Grubu 

Gelir 

Durumu 
.47 .22 .222 -.471 

-

2.559

* 

1.983 

(1.23) 
6.546* 6.546* 

Kendilik 

Algısı 
.48 .23 .010 -.100 -.533 

.096 

(2.22) 
.284 3.313 

Yaşam 

Doyumu 
.52 .27 .038 -.220 

-

1.049 

.729 

(3.21) 
1.100 2.585 

Kişilerarası 

İlişki 

Memnuniyet 

.55 .30 .035 -.218 
-

1.009 

.496 

(4.20) 
1.018 2.195 

   *p<.05,  **p<.01,  ***p<.001 

Tablo 3.16.’da görüldüğü gibi, anksiyete bozukluğu olan grupta, birinci adımda 

denkleme blok halinde alınan demografik değişkenlerden cinsiyetin anksiyete düzeyi üzerinde 

yordayıcı gücünün olduğu (R² değişim=.374, F(1,15)=8.967; p<.01) ve bu değişkenin 

açıkladığı varyansın %37 olduğu görülmektedir. İkinci adımda denkleme blok halinde alınan 

Öfkeyle İlgili Davranışlar alt ölçeği değişkenlerinden Sakin Davranışların anksiyete üzerinde 
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yordayıcı gücünün olduğu (R² değişim=.246, F(2,14)=11.410; p<.001) ve cinsiyet değişkeni ile 

birlikte açıkladığı varyansın %62’ye ulaştığı görülmektedir. Üçüncü adımda denkleme blok 

halinde alınan Kişilerarası Öfke alt ölçekleri değişkenleri ve dördüncü adımda denkleme blok 

halinde alınan Kişilerarası İlişki Tarzı alt ölçek değişkenlerinin anksiyete üzerinde yordayıcı 

güçlerinin olmadığı bulgulanmıştır. Beşinci adımda denkleme alınan Kendilik Algısı 

değişkeninin anksiyete üzerinde yordayıcı gücünün olduğu (R² değişim=.021, F(3,13)=7.714; 

p<.01) ancak tek başına yordamaya bağımsız katkısının olmadığı (t=-.861, p>.05) 

bulunmuştur. Kendilik Algısının diğer iki değişkenle birlikte açıkladığı varyans %64’dür. 

Altıncı adımda denkleme alınan Yaşam Doyumu değişkeninin anksiyete üzerinde yordayıcı 

gücünün olduğu, (R² değişim=.001, F(4,12)=5.373; p<.01), ancak bu değişkenin tek başına 

yordamaya bağımsız katkısının olmadığı bulunmuştur (t=.216, p>.05). Yaşam doyumu 

değişkeninin diğer üç değişkenle birlikte açıkladığı varyans %64 olarak bulunmuştur. Yedinci 

adımda denkleme alınan Kişilerarası İlişki Memnuniyeti değişkeninin anksiyete üzerinde 

yordayıcı gücünün olduğu (R² değişim=.149, F(5,11)=8.334; p<.001) ve diğer dört değişkenle 

birlikte açıkladığı varyansın %79’a ulaştığı görülmektedir.  

 Anksiyete bozukluğu yaşamayan grupta, birinci aşamada denkleme alınan demografik 

değişkenlerden gelir durumunun anksiyete üzerinde yordayıcı gücünün olduğu (R² 

değişim=.222, F(1,23)=6.546; p<.01) ve bu değişkenin açıkladığı varyansın %22 olduğu 

bulunmuştur. İkinci adımda blok halinde denkleme alınan Öfkeyle İlgili Davranışlar alt ölçeği 

değişkenlerinin, üçüncü adımda blok halinde denkleme alınan Kişilerarası Öfke alt ölçekleri 

değişkenlerinin ve dördüncü adımda denkleme blok halinde alınan Kişilerarası Tarz ölçeği alt 

ölçekleri değişkenlerinin anksiyete üzerinde yordayıcı güçlerinin olmadığı bulgulanmıştır. 

Beşinci adımda denkleme alınan Kendilik Algısı değişkeninin anksiyete üzerinde tek başına 

yordayıcı gücünün olmadığı (R² değişim=.010, F(2,22)=3.313; p>.05 ) ancak gelir durumu ile 

birlikte denkleme girdiği bulunmuştur. Gelir durumu ve Kendilik Algısının birlikte açıkladığı 

varyans %23 olarak bulunmuştur. Altıncı adımda denkleme alınan Yaşam Doyumu 

değişkeninin anksiyete üzerinde tek başına yordayıcı gücünün olmadığı (R² değişim=.038, 

F(3,21)=2.585; p>.05) ancak gelir durumu ve Kendilik Algısı ile birlikte denkleme girdiği 

bulunmuştur.  Gelir durumu, Kendilik Algısı ve Yaşam Doyumu değişkenlerinin birlikte 

açıkladıkları varyans %27’dir. Yedinci adımda denkleme alınan Kişilerarası İlişki 

Memnuniyeti değişkeninin anksiyete üzerinde tek başına yordayıcı gücünün olmadığı (R² 

değişim=.035, F(3,21)=2.195; p>.05) ancak diğer üç değişkenle birlikte denkleme girdiği 
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bulgulanmıştır. Kişilerarası İlişki Memnuniyeti ve diğer üç değişkenin birlikte açıkladıkları 

varyans %30 olarak bulunmuştur.  

3.2.4. Kişilerarası Tarz, Kendilik Algısı, Öfke ve Anksiyete Arasındaki İlişkiler 

Anksiyete ve araştırma değişkenlerinin birbirleri ile ilişkileri Pearson Momentler 

Çarpımı Korelasyon tekniği kullanılarak hesaplanmıştır. Burada öncelikle toplam puanlar için 

araştırma değişkenleri arasındaki ilişkilere ve sonrasında anksiyete ve alt ölçekler arasındaki 

ilişkilere yer verilecektir. Korelasyon analizi sonuçları Tablo 3.17 - 3.18.’de sunulmuştur.  

Tablo 3.17. Kişilerarası Tarz, Kendilik Algısı, Öfke ve Anksiyete Arasındaki İlişkiler 

 
Anksiyete 

Kişilerarası 

Tarz 
KSE 

Kendilik 

Algısı 

Öfke ile 

İlişkili 

Davranışlar 

Kişilerarası 

Öfke 

Anksiyete 1 .55** .88** -.62** .56** .43** 

Kişilerarası 

Tarz 
 1 .62** -.49** .64** .72** 

Kısa 

Semptom 

Envanteri 

  1 -.67** .7** .58** 

Kendilik 

Algısı 
   1 -.45** -.39** 

Öfke ile 

İlişkili 

Davranışlar 

    1 .76** 

Kişilerarası 

Öfke 
     1 

** p<.01 

Anksiyete ile Kişilerarası Tarz (r=.55; p<.01), Genel Psikolojik Belirtiler (r=.88; 

p<.01), Kişilerarası Öfke (r=.43; p<.01) ve Öfke İle İlgili Davranışlar (r=.56; p<.01) arasında 

pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulgulanırken; Kendilik Algısı (r= -.62; p<.=1) arasında negatif 

yönde anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Kişilerarası Tarz ile Genel Psikolojik Belirtiler 

(r=.62; p<.01), Kişilerarası Öfke (r=.72; p<.01), Anksiyete (r=.55; p<.01) ve ile Öfkeyle İlgili 

Davranışlar (r=.64; p<.01) arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulgulanırken; Kendilik 

Algısı arasında (r=-.49; p<.01) negatif yönde anlamlı ilişkiler olduğu bulunmuştur. Genel 

Psikolojik Belirtiler ile Kişilerarası Tarz (r=.62; p<.01), Kişilerarası Öfke (r=.58; p<.01), 

Anksiyete (r=.88; p<.01) ve Öfkeyle İlgili Davranışlar (r=.7; p<.01) arasında pozitif yönde 

anlamlı ilişkiler bulgulanırken; Kendilik Algısı arasında (r=-.67; p<.01) negatif yönde anlamlı 
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ilişkiler olduğu görülmüştür. Kendilik Algısı ile Kişilerarası Tarz (r=-.49; p<.01), Genel 

Psikolojik Belirtiler (r=-.67; p<.01), Kişilerarası Öfke (r=-,39; p<.01), Anksiyete (r=-.62; 

p<.01) ve Öfkeyle İlgili Davranışlar (r=-.45; p<.01) arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler 

bulgulanmıştır. Öfkeyle İlgili Davranışlar ile Kişilerarası Tarz (r=.64; p<.01), Genel Psikolojik 

Belirtiler (r=.7; p<.01), Kişilerarası Öfke (r=.76; p<.01) ve Anksiyete (r=.56; p<.01) arasında 

pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulgulanırken; Kendilik Algısı (r=-.45; p<.01) arasında negatif 

yönde anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Kişilerarası Öfke ile Kişilerarası Tarz (r=.72; 

p<.01), Genel Psikolojik Belirtiler (r=.58; p<.01), Anksiyete (r=.43; p<.01) ve Öfkeyle İlgili 

Davranışlar (r=.76; p<.01) arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulgulanırken; Kendilik 

Algısı  (r=-.39; p<.01) arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır. 

Tablo 3.18. Alt Ölçeklerin ve Yaşam Doyumu İle Kişilerarası Memnuniyetin Temel 

Değişkenlerle Olan Korelasyonları 

 BAE 

Kişilerarası Tarz  

Baskın .41** 

Kaçınan .49** 

Öfkeli .51** 

Duyarsız .45** 

Manipülatif .41** 

Alaycı .25** 

Öfke Davranışı  

Saldırgan .48** 

Sakin .03 

Kaygılı .51** 

Kişilerarası Öfke  

İntikam .44** 

Pasif Agresif .28** 

İçe Dönük .37** 

Umursamaz -.02 

KSE 

Depresyon 

Negatif Kendilik 

Somatizasyon 

Hostilite 

 

.84** 

.80** 

.86** 

.68** 

Yaşam Doyumunda 

Düşüklük 
.67** 

Kişilerarası 

Memnuniyetsizlik .54** 

*p<.05, ** p<.01 
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Anksiyete toplam puanı ile Baskın Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.41; p<.01),  

Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.49; p<.01), Öfkeli Kişilerarası İletişim Tarzı 

puanı (r=.51; p<.01), Duygudan Kaçınan Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.45; p<.01), 

Manipülatif Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.41; p<.01) ve Alaycı Kişilerarası İletişim 

Tarzı puanı (r=.25; p<.05) arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Öfkeyle 

İlgili Davranışlar ve anksiyete ilişkisi incelendiğinde, Anksiyete toplam puanı ile Saldırgan 

Davranışlar puanı (r=.48; p<.01) ve Kaygılı Davranışlar puanı (r=.51; p<.01) arasında pozitif 

yönde anlamlı ilişkiler olduğu bulunmuştur. Anksiyete toplam puanı ile pasif agresif tepkiler 

puanı  (r=.28; p<.01) ve İçedönük Tepkiler puanı (r=.37; p<.01)  arasında pozitif yönde anlamlı 

ilişkiler olduğu saptanmıştır. Anksiyete toplam puanı ve KSE toplam puanı arasında (r=.88; 

p<.01), Depresyon puanı (r=,84; p<.01), Negatif Kendilik puanı (r=,80; p<.01), Somatizasyon 

puanı (r=.86; p<.01) ve Hostilite puanı (r=.68; p<.01) arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler 

olduğu görülmüştür. Son olarak, Anksiyete ile Yaşam Doyumu arasında (r=.67; p<.05) ve 

Kişilerarası İlişki Memnuniyeti arasında pozitif yönde (r=.54; p<.05) anlamlı ilişkiler olduğu 

bulunmuştur.  

3.3. PSİKOSOMATİK BOZUKLUĞU OLAN VE OLMAYAN BİREYLERDEN ELDE 

EDİLEN VERİLERİN KARŞILAŞTIRILMASINA İLİŞKİN BULGULAR 

 Psikosomatik bozukluk grubunun analizleri yapılmadan önce, veri girişininin doğruluğu 

ve değişkenlerin dağılımının çok değişkenli istatistik analizi sayıltılarına uygunluğu test 

edilmiştir. Bu doğrultuda, normaliteyi gösteren dal-yaprak grafiğine bakılarak aşırı skora sahip 

uç noktalardaki 24 kişi normal örneklem grubundan çıkarılmıştır. Dolayısıyla başlangıçta 

sağlıklı katılımcılardan oluşan 233 kişilik kontrol grubu 209 kişiye düşmüştür. Aynı şekilde 

hasta katılımcıların oluşturduğu örneklemin de normallik sayıltısını karşılayıp karşılamadığına 

bakılmıştır. Uç noktalardaki 3 kişi hasta örnekleminden çıkarılmıştır ve başlangıçta 128 olan 

hasta sayısı 125’e düşmüştür.     

3.3.1. Demografik Değişkenlere Yönelik Üç Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları 

Psikosomatik bozukluğu olan ve olmayan katılımcılar, 15-35 yaş, 36-49 yaş ve 50 yaş 

ve üzeri olmak üzere üç yaş grubuna; eğitim düzeyi bakımından üç gruba ((a) okur-yazar değil, 

okur-yazar, ilkokul mezunu, ortaokul mezunu; (b) lise mezunu; (c) üniversite mezunu, yüksek 

lisans mezunu); medeni durum bakımından iki gruba ((a) bekar-bir ilişkisi yok, evli-ayrı 

yaşıyor, dul ve boşanmış olanlar; (b) bekar-ilişkisi var, sözlü-nişanlı ve evli olanlar); gelir 
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düzeyleri açısından ise 1000 YTL ve altı ve 1001 YTL ve üstü olmak üzere iki gruba 

ayrılmıştır.  

Psikosomatik bozukluğu olan ve olmayan örneklemde grup, cinsiyet ve yaşın temel ve 

ortak etkilerini incelemek amacıyla 2 (Grup) X 2 (Cinsiyet) X 3 (Yaş) faktörlü ANOVA 

uygulanmıştır. Grup, cinsiyet ve yaşın temel ve ortak etkilerine ilişkin bulgulara Tablo 3.19’da 

yer verilmiştir.   

Tablo 3.19. Psikosomatik Bozukluklar Üzerinde Grup, Cinsiyet ve Yaşın Temel ve Ortak 

Etkileri 

Kaynak 
Kareler 

Toplamı 
s.d. 

Ortalama 

Kare 
F 

Grup 19789.306 1 19789.306 17.241** 

Cinsiyet 9936.044 1 9936.044 8.657* 

Yaş 13097.781 2 6548.891 5.706* 

Grup  X  Cinsiyet 2595.725 1 2595.725 2.261 

Grup  X  Yaş 4168.698 2 2084.349 1.816 

Cinsiyet  X  Yaş 934.932 2 467.466 .407 

Grup  X  Cinsiyet  X Yaş 6035.129 2 3017.564 2.629 

Hata 244481.282 213 1147.799  

Toplam 4305428.000 225   

*p<.01, **p<.001     

Yapılan analizler sonucunda, stres belirtileri düzeyi üzerinde, grup (F(1,213)=17.241; 

p<.001), cinsiyet (F(1,213)=8.657; p<.01) ve yaş (F(2,213)=5.706; p<.01) temel etkisi olduğu 

görülmüştür. Psikosomatik bozukluğu olan gruptakilerin stres belirtileri düzeyinin (X=145.04; 

S=37.77) psikosomatik bozukluğu olmayan gruptakilerin stres belirtileri düzeyinden 

(X=126.60; S=35.43) anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca, kadınların stres 

belirtileri puanlarının (X=143.11) erkeklerin puanlarından (X=119.97) anlamlı düzeyde yüksek 

olduğu dikkati çekmiştir. Bunun yanı sıra, 15-35 yaş grubundakilerin (X=138.86), 36-49 yaş 

grubudakilerin (X=128.32) ve 50 ve üstü yaş grubundakilerin (X=126.10) stres belirtileri 

toplam puanlarının anlamlı düzeyde birbirinden farklı olduğu saptanmıştır.  

Demografik değişkenlerle ilgili ikinci olarak, grup, eğitim düzeyi ve medeni durumun 

temel ve ortak etkilerini incelemek amacıyla 2 (Grup) X 3 (Eğitim düzeyi) X 2 (Medeni 

durum) faktörlü varyans analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 3.20’de 

sunulmuştur. 
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Tablo 3.20. Psikosomatik Bozukluklar Üzerinde Grup, Eğitim Düzeyi ve Medeni Durumun 

Temel ve Ortak Etkileri 

Kaynak 
Kareler 

Toplamı 
s.d. 

Ortalama 

Kare 
F 

Grup 7123.087 1 7123.087 5.451* 

Eğitim Düzeyi 3022.923 2 1511.462 1.157 

Medeni Durum 6847.317 1 6847.317 5.239* 

Grup  X  Eğitim 2322.016 1 1161.008 .888 

Grup  X  Medeni D. 423.180 1 423.180 .324 

Eğitim  X  Medeni D. 497.681 2 248.841 .190 

Grup X Eğitim X Medeni D. 8437.370 2 4218.685 3.228* 

Hata 275748.661 211 1306.866  

Toplam 4269391.000 223   

*p<.05     

Yapılan analiz sonucunda, stres belirtileri düzeyi üzerinde, grup (F(1,211)=5.451; 

p<.05) ve medeni durumun (F(1,211)=5.239; p<.05) temel etkisi olduğu görülmüştür. 

Psikosomatik bozukluğu olan gruptakilerin stres belirtileri düzeyinin (X=141.36; S=33.18) 

psikosomatik bozukluğu olmayan gruptakilerin stres belirtileri düzeyinden (X=126.51; 

S=35.58) anlamlı düzeyde yüksek olduğu dikkati çekmiştir. Ayrıca, ilişkisi olmayan 

katılımcıların stres belirtileri puanlarının (X=139.63) ilişkisi olan katılımcıların puanlarından 

(X=131.05) anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Bunun yanı sıra, stres belirtileri 

düzeyi üzerinde Grup X Eğitim Düzeyi X Medeni Durum (F(2,211)=3.228; p<.05)  ortak 

etkisinin olduğu görülmüştür.  

3.3.2. Psikosomatik Bozukluğu Olan ve Olmayan Bireylerin Stres Belirtileri, Kişilerarası 

Tarz, Kendilik Algısı, Öfke, Genel Psikolojik Belirtiler Değişkenleri Açısından 

Karşılaştırılması 

 Psikosomatik bozukluğu olan ve olmayan grupların stres belirtileri, kendilik algısı, 

kişilerarası iletişim tarzı, öfke ve genel psikolojik belirtiler değişkenleri açısından farklılaşıp 

farklılaşmadığını anlamak amacıyla Bağımsız Örneklem t-testi yapılmıştır. Toplam puanların 

karşılaştırılmasına ilişkin bulgular Tablo 3.21’de, alt ölçek puanlarının karşılaştırılmasına 

ilişkin bulgular ise Tablo 3.22’de sunulmuştur.  
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Tablo 3.21. Psikosomatik Bozukluğu Olan ve Olmayan Grupların, Stres Belirtileri, Kişilerarası 

İletişim Tarzı, Öfke Davranışları, Kişilerarası Öfke, Kendilik Algısı, Genel Psikolojik 

Belirtiler (KSE) Toplam Puanları Açısından Karşılaştırılması 

   Psikosomatik  Karşılaştırma    

DEĞİŞKENLER 
Grup Grubu  

N=60 N=82  

    X S X S t 

Stres Belirtileri 145.03 37.78 123.13 36.03 3.48*** 

Kişilerarası Tarz 131.65 29.66 115.45 24.77 3.44*** 

Öfke Davranışları 70.70 9.34 67.24 10.85 2.03* 

Kişilerarası Öfke 125.60 28.71 114.34 26.87 2.37* 

Kendilik Algısı 83.93 16.03 87.05 12.18 -1.32 

Kısa Semptom Envanteri 51.48 30.58 36.38 27.53 3.03** 

*** p<.001      

Temel değişkenlere ve alt ölçeklerden alınan puanlara bakıldığında, psikosomatizasyon 

tanısı almış grubun, Stres Belirtileri toplam puanının (X=145.03; S=37.78) psikosomatik 

bozukluğu olmayan gruptan (X=123.13; S=36.03) anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 

görülmektedir (t=3.48; p≤.001). Psikosomatik bozukluğu olan grubun Kişilerarası İletişim 

Tarzı puanı (X=131.65; S=29.66) bozukluk sergilemeyen grubun puanından (X=115.45; 

S=24.77) anlamlı düzeyde yüksektir (t=3.44; p≤.001). Benzer şekilde, psikosomatik bozukluğu 

olan grubun Öfke İle İlgili Davranışlar toplam puanı (X=70.70; S=9.34) karşılaştırma 

grubunun puanından (X=67.24; S=10.85) anlamlı düzeyde  (t=2.03; p<.05) daha yüksektir. 

Psikosomatik bozukluğu olan grubun Kişilerarası Öfke puanı (X=125.60; S=28.71) diğer 

gruptan  (X=114.34; S=26.87) anlamlı düzeyde yüksektir (t=2.37; p<.05). Kendilik algısı 

açısından gruplar arasındaki farklılıklara bakıldığında, psikosomatizasyon grubunun Kendilik 

Algısı puanının (X=83.93; S=16.03) karşılaştırma grubundan (X=87.05; S=12.18) düşük 

olduğu görülmüş; ancak bu farklılık anlamlı düzeyde bulunamamıştır (t=-1.32). Son olarak, 

psikosomatik bozukluğu olan grubun Kısa Semptom Envanteri toplam puanının  (X=51.48; 

S=30.58) psikosomatik bozukluğu olmayan grubun puanından (X=36.38; S=27.53) anlamlı 

düzeyde (t=3.03; p<.01) yüksek olduğu bulunmuştur. 
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Tablo 3.22. Psikosomatik Bozukluğu Olan ve Olmayan Grupların, Stres Belirtileri, Kişilerarası 

İletişim Tarzı, Öfke Davranışları, Kişilerarası Öfke, Kendilik Algısı, Genel Psikolojik 

Belirtiler Alt Ölçek Puanları Açısından Karşılaştırılması 

    Psikosomatik Karşılaştırma    

DEĞİŞKENLER 
Grup Grubu   

N=60 N=82   

    X S X S t 

S
tr

es
 B

el
ir

ti
le

ri
 

Kas Sistemi 20.37 6.61 18.33 5.97 1.89 

Parasempatik Sistem  21.38 6.55 17.33 5.93 3.79*** 

Sempatik Sistem 20.73 8.12 16.13 6.07 3.86*** 

Duygusal Sistem 21.77 8.64 19.88 8.31 1.31 

Bilişsel Sistem 22.50 8.52 22.13 8.23 .26 

Endokrin Sistemi 20.32 5.88 15.18 4.74 5.75*** 

Bağışıklık Sistemi 17.97 5.50 14.15 5.15 4.20*** 

K
iş

il
er

a
ra

sı
 T

a
rz

 A
lt

 

Ö
lç

ek
le

ri
 

Baskın Tarz 25.93 7.88 22.10 6.99 3.00** 

Kaçınan Tarz 24.15 7.19 21.68 6.28 2.13* 

Öfkeli Tarz 22.60 7.03 20.01 5.98 2.31* 

Duyarsız Tarz 24.55 6.89 22.40 5.51 1.99* 

Manipülatif Tarz 25.07 6.05 20.45 5.35 4.72*** 

Alaycı/Küçümseyici Tarz 9.35 4.04 8.80 3.15 .87 

Ö
fk

ey
le

 İ
li

şk
il

i 

D
a

v
. 

A
lt

 

Ö
lç

ek
le

r
i Saldırgan Davranışlar 25.10 6.46 23.31 6.71 1.60 

Sakin Davranışlar 32.37 6.87 31.58 6.68 .68 

Kaygılı Davranışlar 13.23 3.36 12.34 3.34 1.57 

K
iş

il
er

a
ra

sı
 Ö

fk
e 

A
lt

 Ö
lç

ek
le

ri
 İntikam Tepkileri 54.07 19.73 48.21 17.26 1.84 

Pasif Agresif Tepkiler 32.05 7.37 30.08 7.31 1.57 

İçedönük Tepkiler 31.85 7.78 28.61 6.91 2.57** 

Umursamaz Tepkiler 7.63 3.34 7.44 2.77 .37 

K
ıs

a
 S

em
p

to
m

 

E
n

v
a

n
te

ri
 

Anksiyete 10.07 7.97 7.36 7.19 2.08* 

Depresyon 14.47 10.06 10.95 9.20 1.95* 

Olumsuz Kendilik 10.97 7.29 7.60 6.76 2.81** 

Somatizasyon 8.13 6.58 4.04 3.73 4.70*** 

Hostilite 8.15 4.58 6.43 4.39 2.25* 

*p<.05, **p<.01, ***p≤.001  
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Stres Belirtileri alt ölçeklerine bakıldığında, tüm alt ölçeklerde psikosomatik bozukluğu 

olanların puanlarının psikosomatik bozukluğu olmayanların puanlarından daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Psikosomatik bozukluğu olan grubun Kas Sistemi puanları (X=20.37; S=6.61), 

Parasempatik Sistem puanları (X=21.38; S=6.55), Sempatik Sistem puanları (X=20.73; 

S=8.12), Duygusal Stres Belirtileri puanları (X=21.77; S=8.64), Bilişsel Stres Belirtileri 

puanları (X=22.50; S=8.52), Endokrin Sistem puanları (X=20.32; S=5.88) ve Bağışıklık Sistem 

puanları (X=17.97; S=5.50) psikosomatik bozukluğu olmayan grubun puanlarından (sırasıyla; 

X=18.33, S=5.97; X=17.33, S=5.93; X=16.13, S=6.07; X=19.88, S=8.31; X=22.13, S=8.23; 

X=15.18, S=4.74; X=14.15, S=5.15) yüksektir. Bu farklılıklar Parasempatik Sistem 

puanlarında  (t=3.79, p≤.001), Sempatik Sistem puanlarında (t=3.86, p≤.001), Endokrin Sistem 

puanlarında (t=5.75, p≤.001) ve Bağışıklık Sistemi puanlarında (t=4.20, p≤.001) anlamlı 

düzeydedir.  

Kişilerarası iletişim tarzı ölçeğinin alt ölçeklerine bakıldığında, psikosomatik 

bozukluğu olan grubun Baskın Kişilerarası İletişim tarzı puanının (X=25.93; S=7.88) 

psikosomatik bozukluğu olmayan gruptan (X=22.10; S=6.99) anlamlı düzeyde yüksek (t=3.00; 

p<.01) olduğu görülmüştür. Psikosomatik bozukluğu olan grubun Kaçınan Kişilerarası İletişim 

Tarzı puanı (X=24.15, S=7.19) karşılaştırma grubundan (X=21.68; S=6.28) anlamlı düzeyde 

(t=2.13; p<.05) yüksektir. Psikosomatik bozukluk grubunun Öfkeli Kişilerarası İletişim Tarzı 

puanı (X=22.60; S=7.03) psikosomatik bozukluğu olmayan gruptan (X=20.01; S=5.98) anlamlı 

düzeyde (t=2.31; p<.05) yüksektir. Psikosomatik bozukluğu olan grubun Duyarsız Kişilerarası 

İletişim Tarzı puanı (X= 24.55; S=6.89) karşılaştırma grubundan (X=22.40; S=5.51) anlamlı 

düzeyde (t=1.99; p<.05) yüksektir. Psikosomatik bozukluğu olan grubun Manipülatif 

Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (X= 25.07; S=6.05) psikosomatik bozukluğu olmayan gruptan 

(X=20.45; S=5.35) anlamlı düzeyde (t=4.72; p≤.001) yüksektir.  

 Öfke ile ilgili davranışlar alt ölçeklerine bakıldığında, psikosomatik bozukluğu olmayan 

grubun Saldırgan Davranışlar puanı (X=25.10; S=23.31); Sakin Olmaya Çalışma Davranışları 

(X=32.37; S=6.87) ve Kaygılı Davranışlar puanı (X=13.23; S=3.36)  psikosomatik bozukluğu 

olmayan grubun puanlarından (sırasıyla; X=23.31, S=6.71; X=31.58, S=6.68; X=12.34, 

S=3.34) daha yüksektir ancak bu farklılıklar anlamlı düzeyde değildir (t=1.60, p<.05; t=0.68,  

p<.05;  t=1.57, p<.05).  

Kişilerarası Öfke Tepkileri alt ölçeklerine bakıldığında psikosomatik bozukluğu olan 

grubun İntikam Tepkileri puanı (X=54.07; S=19.73); Pasif Agresif Tepkiler puanı (X=32.05; 
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S=7.37); Umursamaz Tepkiler puanı (X=7.63; S=3.34) psikosomatik bozukluğu olmayan 

grubun puanlarından  (sırasıyla; X=48.21, S=17.26; X=30.08; S=7.31; X=7.44, S=2.77) daha 

yüksek olmasına karşın bu farklılıklar anlamlı düzeyde değildir (t=1.84, p<.05; t=1.57, p<.05; 

t=0.37, p<.05). Psikosomatik bozukluğu olan grubun İçedönük Öfke Tepkileri puanı (X=31.85; 

S=7.78) ise psikosomatik bozukluğu olmayan grubun puanından (X=28.61; S=6.91) anlamlı 

düzeyde (t=2.57; p<.01) yüksektir. 

Kısa semptom envanteri alt ölçeklerine bakıldığında; psikosomatik bozukluğu olan 

grubun Anksiyete puanının (X=10.07; S=7.97), Depresyon puanının (X=14.47; S=10.06), 

Olumsuz Kendilik puanının (X=10.97; S=7.29); Somatizasyon puanının (X=8.13; S=6.58) ve 

Hostilite puanının (X=8.15; S=4.58) psikosomatik bozukluk olan grubun puanlarından 

(sırasıyla; X=7.36, S=7.19; X=10.95, S=9.20; X=7.60, S=6.76; X=4.04, S=3.73; X=6.43, 

S=4.39) anlamlı düzeyde (sırasıyla; t=2.08, p<.05; t=1.95, p<.05; t=2.81, p<.01; t=4.70, 

p≤.001; t=2.25, p<.05) yüksek olduğu görülmüştür.  

 

3.3.3. Farklı Fizyolojik Sistemlere Ait Psikosomatik Hastalığı Olan Kişilerin Stres 

Belirtileri, Kişilerarası İletişim Tarzı, Öfke Davranışları, Kendilik Algısı ve Genel 

Psikolojik Belirtiler Açısından Karşılaştırılması  

Mevcut araştırmada, farklı fizyolojik sisteme ait psikosomatik hastalıklara sahip 

bireylerin (koroner arter hastalığı, mide hastalıkları, cilt hastalıkları ve diyabet) kişilerarası 

iletişim tarzı, kendilik algısı ve öfke değişkenlerinden aldıkları puanlar açısından birbirleri ile 

nasıl farklılaştıklarını anlayabilmek amacı ile Tek Yönlü Varyans Analizi (one-way ANOVA) 

yapılmıştır. Tablo 3.23’de grupların toplam puanları arasındaki farklılıklar; Tablo 3.24’te ise 

bulunan gruplar arası farklılıkların yönünü belirlemek amacıyla yapılan Tukey testi sonuçları 

yer almaktadır. 
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Tablo 3.23. Farklı Fizyolojik Sistemlere Ait Psikosomatik Hastalığı Olan Kişilerin Stres Belirtileri, Kendilik Algısı, Kişilerarası İletişim Tarzı, 

Öfke ve Genel Psikolojik Belirtiler (KSE) Toplam Puanları Açısından Karşılaştırılması 

DEĞİŞKENLER 

Koroner Arter 

Hastaları 

Mide  

Hastaları 

Cilt  

Hastaları 

Diyabet  

Hastaları    

F 
n X S n X S n X S n X S 

Stres Belirtileri 19 135.47 38.05 18 158.28 38.87 27 147.00 35.42 17 138.59 38.76 1.35 

Kişilerarası Tarz 31 131.93 29.09 26 131.61 33.85 30 143.17 36.32 25 129.56 40.51 .90 

Kendilik Algısı 29 86.27 11.62 27 81.44 14.72 30 80.67 15.58 29 80.24 16.46 1.04 

Öfkeyle İlgili 

Davranışlar 
31 73.03 11.23 28 68.93 10.09 31 73.26 11.20 31 70.81 9.93 1.08 

Kişilerarası Öfke 28 123.32 22.16 26 116.35 27.82 30 134.27 27.78 26 120.73 31.28 2.21 

Kısa Semptom 

Envanteri 
25 44.12 29.46 23 58.17 36.75 28 53.53 31.42 28 55.71 36.23 .83 

*p<.05, **p<.01, ***p≤.001 
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Tablo 3.24. Farklı Fizyolojik Sistemlere Ait Psikosomatik Hastalığı Olan Kişilerin Stres Belirtileri, Kendilik Algısı, Kişilerarası İletişim Tarzı, 

Öfke ve Genel Psikolojik Belirtiler (KSE) Alt Ölçek Puanları Açısından Karşılaştırılması 

DEĞİŞKENLER 

Koroner Arter 

Hastaları 

Mide  

Hastaları 

Cilt  

Hastaları 

Diyabet  

Hastaları    

F 
n X S n X S n X S n X S 

S
tr

es
 B

el
ir

ti
le

ri
 

Kas Sistemi 32 20.06 7.72 28 23.50 7.02 30 20.67 6.00 30 19.30 6.00 2.13 

Parasempatik Sistem  31 19.55a 7.18 24 24.96b 7.02 30 20.27 5.81 30 23.30 6.91 3.92** 

Sempatik Sistem 30 22.90 8.42 28 21.43 8.56 30 18.80 7.12 31 22.90 8.21 1.73 

Duygusal Sistem 32 22.00 9.21 29 24.69 9.75 30 22.23 7.88 30 21.57 8.45 .74 

Bilişsel Sistem 30 24.30 9.20 29 27.52b 9.57 30 24.37 8.58 29 20.86a 8.00 2.73* 

Endokrin Sistemi 24 19.33 7.12 26 19.61 6.16 28 20.78 5.16 25 23.32 6.24 2.16 

Bağışıklık Sistemi 30 14.93b 4.54 24 18.75 6.90 29 20.38a 5.00 27 15.59b 5.08 6.59*** 

K
iş

il
er

a
ra

sı
 T

a
rz

 A
lt

 

Ö
lç

ek
le

ri
 

Baskın Tarz 32 26.50 9.03 29 26.24 8.81 31 28.48 10.27 29 26.76 11.20 .32 

Kaçınan Tarz 31 25.52 6.50 29 24.41 7.84 31 26.84 8.27 31 23.74 8.57 .92 

Öfkeli Tarz 32 21.72 7.59 29 21.96 6.67 30 24.93 6.96 31 20.77 8.37 1.77 

Duyarsız Tarz 32 24.81 7.10 29 26.41 7.41 31 25.42 6.99 29 22.72 6.58 1.43 

Manipülatif Tarz 32 24.97 6.40 27 24.07 6.30 31 26.52 6.41 31 24.26 7.28 .85 

Alaycı/Küçümseyici Tarz 32 8.84 3.53 28 9.25 2.90 31 10.52 5.10 32 9.00 3.43 1.22 
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Tablo 3.24 (devam) 

DEĞİŞKENLER 

Koroner Arter 

Hastaları 

Mide  

Hastaları 

Cilt  

Hastaları 

Diyabet  

Hastaları    

F 
n X S n X S n X S n X S 

Ö
fk

ey
le

 İ
li

şk
il

i 

D
a

v
. 

A
lt

 

Ö
lç

ek
le

r
i Saldırgan Davranışlar 31 25.90 6.87 29 25.24 6.80 31 26.00 6.75 32 26.56 8.12 .17 

Sakin Davranışlar 32 34.19 7.77 28 31.11 6.01 31 33.74 6.48 31 31.52 7.64 1.47 

Kaygılı Davranışlar 32 13.41 3.85 29 12.83 2.83 31 13.52 3.62 32 12.53 2.60 .65 

K
iş

il
er

a
ra

sı
 Ö

fk
e 

A
lt

 Ö
lç

ek
le

ri
 İntikam Tepkileri 28 51.86 15.93 28 50.93 14.98 30 57.33 20.15 26 54.54 22.46 .70 

Pasif Agresif Tepkiler 32 31.12 6.52 28 29.61 7.41 30 34.23 6.97 30 30.77 7.49 2.28 

İçedönük Tepkiler 31 31.22 6.30 28 29.43b 7.68 30 35.57a 6.34 30 28.50b 7.96 5.82*** 

Umursamaz Tepkiler 31 7.16 2.97 26 6.88 2.44 30 7.13 3.89 31 7.35 3.19 .10 

K
ıs

a
 S

em
p

to
m

 

E
n

v
a

n
te

ri
 

Anksiyete 29 8.59 7.39 28 12.18 8.50 29 11.24 8.59 31 10.74 10.01 .88 

Depresyon 29 10.93 8.99 25 17.72 10.89 31 14.68 8.81 31 15.84 10.46 2.37 

Olumsuz Kendilik 29 8.65 6.19 27 12.89 9.05 31 12.00 7.06 29 13.10 9.36 1.91 

Somatizasyon 28 8.36 6.78 28 10.36 6.76 31 6.16 5.88 32 9.25 5.75 2.40 

Hostilite 31 7.26 4.81 28 8.28 5.34 30 9.97 6.06 32 7.81 4.55 1.53 

*p<.05,    **p<.01,     ***p≤.001 

Not: Farklı harflerin bulunduğu ortalamalar arasında anlamlı farklılıklar mevcuttur.  
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Görüldüğü gibi, Parasempatik Sistem alt ölçeğinde ise mide hastalarının (X=24.96, 

S=7.02), koroner arter hastalarından (X=19.55, S=7.18) daha yüksek puanlar aldıkları (F=3.92; 

p<.01) görülmektedir. Yine mide hastalarının (X=27.52, S=9.57) Bilişsel Sistem alt 

ölçeğinden, diyabet hastalarına (X=20.86, S=8.00) oranla daha yüksek puanlar aldıkları 

(F=2.73; p<.05) dikkati çekmektedir. Bağışıklık sistemi alt ölçeğinden ise cilt hastaları 

(X=20.38, S=5.00) hem koroner arter hastalarından (X=14.93, S=4.54) hem de diyabet 

hastalarından (X=15.59, S=5.08) anlamlı düzeyde daha yüksek puanlar (F=6.59; p<.001) 

almışlardır. Gruplar arasında diğer bir anlamlı farklılaşma, İçedönük Tepkiler alt ölçeğinde 

gözlenmiş; cilt hastalarının (X=35.57, S=6.34), hem mide (X=29.43, S=7.68) hem de diyabet 

hastalarından (X=28.50, 7.96) anlamlı düzeyde daha yüksek puanlar (F=5.82; p<.001) aldıkları 

bulunmuştur. Diğer araştırma değişkenleri açısından tanı grupları arasında anlamlı düzeyde bir 

fark olmadığı görülmüştür.  

3.3.4. Psikosomatik Bozukluğu Olan ve Olmayan Gruplarda Stres Belirtilerini Yordayan 

Değişkenler  

Psikosomatik bozukluğu olan ve olmayan gruplarda stres belirtilerini yordayan 

değişkenlerin neler olduğunun belirlenmesi amacıyla Aşamalı Hiyerarşik Regresyon Analizi 

yapılmıştır. Bu amaçla, demografik değişkenler (yaş, eğitim düzeyi, medeni durum, gelir 

düzeyi, cinsiyet), Öfkeyle İlişkili Davranışlar alt ölçek puanları (Saldırgan Davranışlar, Sakin 

Olmaya Çalışma Tepkileri, Kaygılı Davranışlar), Kişilerarası Öfke alt ölçek puanları (İntikam 

Tepkileri, Pasif Agresif Tepkiler, İçe Dönük Tepkiler, Umursamaz Tepkiler), Kişilerarası 

İletişim Tarzı alt ölçek puanları (Baskın Tarz, Kaçınan Tarz, Öfkeli Tarz, Duyarsız Tarz, 

Manipülatif Tarz, Alaycı Tarz), Kendilik Algısı, Yaşam Doyumu İndeksi, Kişilerarası 

Memnuniyet İndeksi yordayıcı değişkenler olarak ele alınmıştır. Psikosomatik bozukluğu olan 

ve olmayan gruplarda stres belirtilerini yordayan değişkenlere ilişkin aşamalı hiyerarşik 

regresyon analizi sonuçları Tablo 3.25.’te verilmektedir.   
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Tablo 3.25. Psikosomatik Bozukluğu Olan ve Olmayan Grupta Stres Belirtilerini Yordayan 

Değişkenler 

Grup Değişken R R2 
R2 

Değ 
Beta     t 

Hata 

vary. 
F değ.     F 

Psikosomatik 

Bozukluk 

Grubu 

Yaş  .34 .11 .10 -.34 -2.81* 35.81 7.88** 7.88** 

Saldırgan 

Davranış 
.45 .20 .17 .30 2.60* 34.25 6.78* 7.70** 

Kendilik 

Algısı 
.51 .28 .25 -.31 -2.59* 32.75 6.68* 

7.84 

*** 

Yaşam 

Doyumu 
.54 .29 .24 .10 .80 32.85 .63 

6.00 

*** 

Kişilerarası 

Memnuniyet 
.54 .29 .23 -.02 .11 33.13 .01 

4.72 

*** 

Karşılaştırma  

Grubu 

Cinsiyet .38 .15 .14 -.38 -3.82*** 33.37 
14.60 

*** 

14.60 

*** 

Saldırgan 

Davranış 
.53 .28 .26 .36 3.89*** 30.90 

15.15 

*** 

16.09 

*** 

İçe Dönük 

Tepkiler 
.61 .37 .35 .32 3.58*** 28.93 

12.84 

** 

16.52 

*** 

Kendilik 

Algısı 
.61 .37 .34 -.03 -.30 29.09 .09 

12.28 

*** 

Yaşam 

Doyumu 
.64 .40 .37 .19 2.02* 28.55 4.10* 

11.01 

*** 

Kişilerarası 

Memnuniyet 
.64 .41 .36 .08 .77 28.63 .59 

9.23 

*** 

* p<.05,    **p<.01,    ***p≤.001  

Tablo 3.25’te görüldüğü gibi, psikosomatik bozukluğu olan grupta birinci aşamada stres 

belirtilerini yordayan değişken olarak denkleme giren tek demografik değişken açıkladığı 

%11’lik varyansla yaş olmuştur (F(1,62)=7.88; p<.01). İkinci aşamada, Öfkeyle İlişkili 

Davranışlar alt ölçekleri blok olarak eklendiğinde Saldırgan Davranış değişkeninin yordayıcı 

gücü olduğu bulunmuştur. Bu değişkenin ilk yordayıcı değişkenle birlikte açıkladığı varyans 

%20’dir (R² değişim=.17; F(1,61)=7.70; p<.01). Denkleme üçüncü aşamada, Kişilerarası Öfke 

alt ölçekleri, dördüncü aşamada ise Kişilerarası İletişim Tarzı alt ölçekleri eklenmiştir. Ancak 

bu değişkenlerin yordayıcı güçlerinin olmadığı görülmüştür. Beşinci aşamada, denkleme 

sokulan Kendilik Algısı değişkenin diğer değişkenlerle birlikte açıkladığı varyans %28’e 

ulaşmıştır (R² değişim=.25; F(1,60)=7.84; p≤.001). Yaşam Doyumu İndeksi altıncı aşamada 

denkleme eklenmiştir. Yaşam Doyumu değişkeninin stres belirtilerini yordayıcı gücü olmadığı 

ancak diğer değişkenlerle birlikte denkleme girdiği görülmüştür (R² değişim=.24; 

F(1,59)=6.00; p≤.001). Yedinci aşamada eklenen Kişilerarası Memnuniyet İndeksinin 
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yordamaya bağımsız katkısının olmadığı ancak diğer değişkenlerle birlikte denkleme 

girdiğinde, açıklanan toplam varyansın %29’a ulaştığı bulunmuştur (R² değişim=.23; 

F(1,58)=4.72; p≤.001). 

 Psikosomatik bozukluğu olmayan sağlıklı grupta, birinci aşamada denkleme eklenen 

demografik değişkenlerden stres belirtilerini yordayan tek değişken açıkladığı %15’lik 

varyansla cinsiyettir (F(1,85)=14.60; p≤.001). İkinci aşamada, Öfkeyle İlişkili Davranışlar alt 

ölçekleri blok olarak eklendiğinde Saldırgan Davranış değişkeninin yordayıcı gücü olduğu 

bulunmuştur. Bu değişkenin ilk yordayıcı değişkenle birlikte açıkladığı varyans %28’dir (R² 

değişim=.26; F(1,84)=16.09; p≤.001). Üçüncü aşamada, Kişilerarası Öfke alt ölçekleri blok 

olarak denkleme eklenmiş ve İçe Dönük Tepkiler değişkeninin toplam varyansın %37’sini 

açıkladığı bulunmuştur (R² değişim=.35; F(1,83)=16.52; p≤.001). Dördüncü aşamada, 

Kişilerarası İletişim Tarzı alt ölçekleri denkleme blok olarak eklenmiştir ancak yordayıcı 

güçlerinin olmadığı görülmüştür. Beşinci aşamada, denkleme eklenen Kendilik Algısı 

değişkeninin yordamaya bağımsız katkısının olmadığı bulunmuştur. Altıncı aşamada, yaşam 

Doyumu değişkeninin diğer değişkenlerle denkleme girdiğinde toplam varyansın %40’ını 

açıkladığı görülmüştür (R² değişim=.37; F(1,81)=11.01; p≤.001). Yedinci aşamada, denkleme 

eklenen Kişilerarası Memnuniyet değişkeninin yordamaya bağımsız katkısının olmadığı ancak 

diğer değişkenlerle birlikte denkleme girdiği ve stres belirtileri üzerinde açıklanan toplam 

varyansı %41’e ulaştırdığı bulunmuştur (R² değişim=.36; F(1,80)=9.23; p≤.001). 

 

3.3.5. Kişilerarası İletişim Tarzı, Öfke, Kendilik Algısı ve Psikosomatik Bozukluklar 

Arasındaki İlişkiler 

Kişilerarası iletişim tarzı, öfke, kendilik algısı ve psikosomatik sorunlar arasındaki 

ilişkiler Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon tekniği kullanılarak hesaplanmıştır. 

Korelâsyon analizi sonuçları Tablo 3.26 ve Tablo 3.27.’de sunulmuştur.   
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Tablo 3.26. Stres Belirtileri ile Öfke ve Kendilik Algısı Değişkenleri Arasındaki İlişkiler 

 

Kişilerarası 

Tarz 

Kendilik 

Algısı 

Öfke ile 

İlişkili 

Davranışlar 

Kişilerarası 

Öfke 

Stres 

Belirtileri 
.34** -.26** .32** .38** 

Kas sistemi .21** -.23** .20** .29** 

Parasempatik 

Sistem 
.22** -.12* .20** .24** 

Sempatik 

Sistem 
.26** -.19** .20** .24** 

Duygusal 

Sistem  
.37** -.29** .37** .40** 

Bilişsel 

Sistem 
.32** -.22** .35** .37** 

Endokrin 

Sistemi 
.28** -.18** .28** .33** 

Bağışıklık 

Sistemi 
.21** -.14* .15** .27** 

**p<.01,*p<.05 

Tablo 3.26’de görüldüğü gibi, Stres Belirtileri değişkeni toplam ve alt ölçek puanları, 

öfke ve kendilik algısı puanları ile genel olarak anlamlı ilişki içindedir. Stres Belirtileri toplam 

puanının Öfke toplam puanı (r=.38; p<.01), Öfke ile İlişkili Davranışlar (r=.32; p<.01) ve 

Kişilerarası Tarz (r=.34; p<01) ile pozitif yönde ve anlamlı düzeyde ilişkisi olduğu 

görülmüştür. Stres belirtileri toplam ve alt ölçekleri ile Kendilik Algısı (r=-.26; p<.1) değişkeni 

arasındaki ilişki beklendiği gibi olumsuz yönde ve istatistiksel olarak anlamlı düzeydedir.  

Kişilerarası Tarz değişkeni ile Kas Sistemi (r=.21, p<.01), Parasempatik Sistem (r=.22, 

p<.01), Sempatik Sistem (r=.26, p<.01), Duygusal Sistem (r=.37, p<.01), Bilişsel Sistem 

(r=.32, p<.01), Endokrin Sistemi (r=.28, p<.01), Bağışıklık Sistemi (r=.21, p<.01) arasında 

pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. Öfke ile İlgili Davranışlar ile Kas Sistemi 

(r=.20, p<.01), Parasempatik Sistem (r=.20, p<.01), Sempatik Sistem (r=.20, p<.01), Duygusal 

Sistem (r=.37, p<.01), Bilişsel Sistem (r=.35, p<.01), Endokrin Sistemi (r=.28, p<.01), 

Bağışıklık Sistemi (r=.15, p<.01) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. 

Benzer şekilde, Kişilerarası Öfke değişkeni ile Kas Sistemi (r=.29, p<.01), Parasempatik 

Sistem (r=.24, p<.01), Sempatik Sistem (r=.24, p<.01), Duygusal Sistem (r=.40, p<.01), 



 98 

Bilişsel Sistem (r=.37, p<.01), Endokrin Sistemi (r=.33, p<.01), Bağışıklık Sistemi (r=.27, 

p<.01) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Kendilik Algısının Kas 

Sistemi (r=-.23, p<.01), Parasempatik Sistem (r=-.12, p<.05), Sempatik Sistem (r=-.19, p<.01), 

Duygusal Sistem (r=-.29, p<.01), Bilişsel Sistem (r=-.22, p<.01), Endokrin Sistemi (r=.-18, 

p<.01), Bağışıklık Sistemi (r=-.14, p<.05) arasındaki ilişkinin ise negatif yönde anlamlı ilişki 

olduğu görülmektedir. 

Tablo 3.27. Stres Belirtileri Alt Ölçeklerinin Kişilerarası Tarz, Öfke Davranışı, Kişilerarası 

Öfke Alt Ölçekleri ile Olan Korelasyonları 

 

Stres 

Belirtileri 

Kas 

Sistemi 

Parasempatik 

Sistem 

Sempatik 

Sistem 

Duygusal 

Sistem 

Bilişsel 

Sistem 

Endokrin 

Sistemi 

Bağışıklık 

Sistemi 

Kişilerarası 

Tarz 
 

Baskın .23** .21** .22** .22** .26** .22** .22** .18** 

Kaçınan .36** .24** .25** .22** .38** .36** .29** .18** 

Öfkeli .39** .29** .25** .23** .39** .33** .32** .25** 

Duyarsız .17* .12* .14* .18** .22** .21** .11 .11 

Manipülatif .21** .10 .16** .16** .23** .19** .24** .14* 

Alaycı .15* .13* .11 .12* .18** .18** .10 .16** 

Öfke 

Davranışı 
 

Saldırgan .37** .29** .28** .33** .39** .33** .32** .24** 

Sakin -.01 -.06 -.03 -.11* .01 .06 .00 -.08 

Kaygılı .34** .19** .17** .21** .34** .36** .25** .18** 

Kişilerarası 

Öfke 
 

İntikam .34** .28** .24** .27** .34** .33** .31** .26** 

Pasif Agresif .26** .19** .13** .16** .29** .30** .22** .18 

İçe Dönük .33** .19** .20** .13* .36** .33** .24** .23** 

Umursamaz .01 -.07 .01 -.01 .01 .01 .01 .00 

**p<.01,  *p<.05 

Kişilerarası Tarz alt ölçeklerine bakıldığında, Baskın Tarz ile Stres Belirtileri (r=.23, 

p<.01), Kas Sistemi (r=.21, p<.01), Parasempatik Sistem (r=.22, p<.01), Sempatik Sistem 

(r=.22, p<.01), Duygusal Sistem (r=.26, p<.01), Bilişsel Sistem (r=.22, p<.01), Endokrin 

Sistem (r=.22, p<.01) ve Bağışıklık Sistemi (r=.18, p<.01) arasında pozitif yönde ve anlamlı bir 

ilişki olduğu görülmektedir. Kaçınan Tarz ile Stres Belirtileri (r=.36, p<.01), Kas Sistemi 

(r=.24, p<.01), Parasempatik Sistem (r=.25, p<.01), Sempatik Sistem (r=.22, p<.01), Duygusal 

Sistem (r=.38, p<.01), Bilişsel Sistem (r=.36, p<.01), Endokrin Sistem (r=.29, p<.01) ve 

Bağışıklık Sistemi (r=.18, p<.01) arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu 
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bulunmaktadır. Öfkeli Tarz ile Stres Belirtileri (r=.39, p<.01), Kas Sistemi (r=.29, p<.01), 

Parasempatik Sistem (r=.25, p<.01), Sempatik Sistem (r=.23, p<.01), Duygusal Sistem (r=.39, 

p<.01), Bilişsel Sistem (r=.33, p<.01), Endokrin Sistem (r=.32, p<.01) ve Bağışıklık Sistemi 

(r=.25, p<.01) arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Duyarsız Tarz 

ile Stres Belirtileri (r=17, p<.05), Kas Sistemi (r=.12, p<.05), Parasempatik Sistem (r=.14, 

p<.05), Sempatik Sistem (r=.18, p<.01), Duygusal Sistem (r=.22, p<.01) ve Bilişsel Sistem 

(r=.21, p<.01) arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmaktadır. Manipülatif 

Tarz ile Stres Belirtileri (r=.21, p<.01), Parasempatik Sistem (r=.16, p<.01), Sempatik Sistem 

(r=.16, p<.01), Duygusal Sistem (r=.23, p<.01), Bilişsel Sistem (r=.19, p<.01), Endokrin 

Sistem (r=.24, p<.01) ve Bağışıklık Sistemi (r=.14, p<.05) arasında pozitif yönde ve anlamlı bir 

ilişki olduğu görülmektedir. Alaycı Tarz ile Stres Belirtileri (r=.15, p<.05), Kas Sistemi (r=.13, 

p<.05), Sempatik Sistem (r=.12, p<.05), Duygusal Sistem (r=.18, p<.01), Bilişsel Sistem 

(r=.18, p<.01), ve Bağışıklık Sistemi (r=.16, p<.01) arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki 

olduğu görülmektedir.  

Öfke Davranışı alt ölçeklerine bakıldığında, Saldırgan Öfke Davranışı ile Stres 

Belirtileri (r=.37, p<.01), Kas Sistemi (r=.29, p<.01), Parasempatik Sistem (r=.28, p<.01), 

Sempatik Sistem (r=.33, p<.01), Duygusal Sistem (r=.39, p<.01), Bilişsel Sistem (r=.33, 

p<.01), Endokrin Sistem (r=.32, p<.01) ve Bağışıklık Sistemi (r=.24, p<.01) arasında pozitif 

yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Sakin Olmaya Çalışma ile hiçbir Stres 

Belirtileri alt ölçeği arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. Kaygılı Öfke Tepkisi ile Stres 

Belirtileri (r=.34, p<.01), Kas Sistemi (r=.19, p<.01), Parasempatik Sistem (r=.17, p<.01), 

Sempatik Sistem (r=.21, p<.01), Duygusal Sistem (r=.34, p<.01), Bilişsel Sistem (r=.36, 

p<.01), Endokrin Sistem (r=.25, p<.01) ve Bağışıklık Sistemi (r=.18, p<.01) arasında pozitif 

yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.  

Kişilerarası Öfke alt ölçeklerine bakıldığında, İntikam Tepkileri ile Stres Belirtileri 

(r=.34, p<.01), Kas Sistemi (r=.28, p<.01), Parasempatik Sistem (r=.24, p<.01), Sempatik 

Sistem (r=.27, p<.01), Duygusal Sistem (r=.34, p<.01), Bilişsel Sistem (r=.33, p<.01), 

Endokrin Sistem (r=.31, p<.01) ve Bağışıklık Sistemi (r=.26, p<.01) arasında pozitif yönde ve 

anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Pasif Agresif Tarz ile Stres Belirtileri (r=.26, p<.01), 

Kas Sistemi (r=.19, p<.01), Parasempatik Sistem (r=.13, p<.01), Sempatik Sistem (r=.16, 

p<.01), Duygusal Sistem (r=.29, p<.01), Bilişsel Sistem (r=.30, p<.01) ve Endokrin Sistem 

(r=.22, p<.01) arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmaktadır. İçe Dönük 
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Tarz ile Stres Belirtileri (r=.33, p<.01), Kas Sistemi (r=.19, p<.01), Parasempatik Sistem 

(r=.20, p<.01), Sempatik Sistem (r=.13, p<.05), Duygusal Sistem (r=.36, p<.01), Bilişsel 

Sistem (r=.33, p<.01), Endokrin Sistem (r=.24, p<.01) ve Bağışıklık Sistemi (r=.23, p<.01) 

arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Umursamaz Tarz ile hiçbir 

Stres Belirtileri alt ölçeği arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır.  

3.4. CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU OLAN VE OLMAYAN BİREYLERDEN ELDE  

       EDİLEN VERİLERİN KARŞILAŞTIRILMASINA İLİŞKİN BULGULAR 

 Cinsel işlev bozukluğu olan ve olmayan bireylerden elde edilen bulgular verilirken, ilk 

olarak toplam grupta araştırma değişkenleri olarak kullanılan Kişilerarası İletişim Tarzı, Öfke, 

Kendilik Algısı, Kısa Semptom Envanteri ölçek puanları üzerinde demografik değişkenlerin 

etkilerinin incelendiği ANOVA sonuçlarına yer verilecektir. İkinci sırada, örneklem 

cinsiyetlere göre ayrıştırılıp cinsel işlev sorunlarını ölçen GRCDÖ puanı üzerinde demografik 

değişkenlerin etkilerinin incelendiği ANOVA sonuçları sunulacaktır. Analizin cinsiyetlere göre 

yapılmasının nedeni, cinsel işlev bozukluğunu ölçen ölçeğin kadın ve erkekler için farklı 

formlarının olmasıdır. Üçüncü aşamada, cinsel işlev bozukluğu olan ve olmayan grupların 

araştırma değişkenleri açısından karşılaştırmalarına yer verilecektir. Dördüncü aşamada, cinsel 

işlev bozukluğu olan kadınlarda ve erkeklerde cinsel işlev bozukluğunu, cinsel işlev bozukluğu 

olmayan kadınlarda ve erkeklerde ise cinsel yaşamın kalitesini yordayan değişkenlere yönelik 

yapılan regresyon analizi sonuçları ele alınacaktır. Son olarak da cinsel işlev bozukluğu ile 

kişilerarası iletişim tarzı, kendilik algısı ve öfke değişkenleri arasındaki ilişkiler 

değerlendirilecektir.  

3.4.1 Demografik Değişkenlere Yönelik Üç Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları 

Örneklem, yaş açısından “18-30 yaş” ve “31 yaş ve üstü” şeklinde iki gruba; eğitim 

düzeyi açısından ise üç gruba ((a) okuryazar olmayanlar, okuryazar ve ilkokul mezunu; (b) 

ortaokul ve lise mezunu; (c) üniversite mezunu ve üstü) ayrılmıştır. Kadınlarda ve erkeklerde 

cinsel işlev sorunları üzerinde grup, yaş ve eğitimin temel ve etkileşim etkilerini incelemek 

amacıyla 2 (Grup) X 2 (Yaş) X 2 (Eğitim) faktörlü varyans analizi uygulanmıştır. Bu üç 

değişkenin kadın cinsel işlev bozukluğu üzerindeki temel ve ortak etkilerine Tablo 3.28’da, 

erkek cinsel işlev bozukluğu üzerindeki etkilerine ise Tablo 3.29’de yer verilmiştir.  
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Tablo 3.28. Kadınlarda Cinsel İşlev Bozuklukları Üzerinde Grup, Yaş ve Eğitim Düzeyinin 

Temel ve Ortak Etkileri 

Kaynak 
Kareler 

Toplamı 
s.d. 

Ortalama 

Kare 
F 

Grup 19347.03 1 19347.03 101.73*** 

Yaş 660.95 1 660.95 3.48 

Eğitim 409.17 2 204.59 1.08 

Grup  X  Yaş 186.84 1 186.84 .98 

Grup  X  Eğitim düzeyi 49.13 2 24.57 .13 

Yaş  X  Eğitim düzeyi 124.33 2 62.16 .33 

Grup  X  Yaş  X Eğitim 108.76 2 54.38 .28 

Hata 14833.94 78 190.18  

Toplam 205097.45 90   

  *p<.05,   **p<.01,  **p<.001 

Tablo 3.28’de görüldüğü gibi, kadınlarda cinsel işlev bozuklukları düzeyi üzerinde grup 

(F(1,78)=101.73; p<.001) temel etkisi bulunmaktadır. Cinsel işlev bozukluğu olan kadınların 

GRCDÖ toplam puanının (X=60.38, S=16.83) cinsel işlev bozukluğu olmayan kadınların 

GRCDÖ toplam puanından (X=26.15, S=9.64) anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur.  

Tablo 3.29. Erkeklerde Cinsel İşlev Bozuklukları Üzerinde Grup, Yaş ve Eğitim Düzeyinin 

Temel ve Ortak Etkileri 

Kaynak 
Kareler 

Toplamı 
s.d. 

Ortalama 

Kare 
F 

Grup 4970,49 1 4970,49 51,62*** 

Yaş 103,67 1 103,67 1,08 

Eğitim 13,31 2 6,66 ,07 

Grup  X  Yaş 2,32 1 2,32 ,02 

Grup  X  Eğitim düzeyi 128,79 2 64,39 ,67 

Yaş  X  Eğitim düzeyi 46,74 2 23,37 ,24 

Grup  X  Yaş  X Eğitim 57,41 2 28,71 ,30 

Hata 8472,63 88 96,28  

Toplam 119359,19 100   

*p<.05,   **p<.01,  **p<.001 

Erkeklerde cinsel işlev bozuklukları düzeyi üzerinde grup temel etkisi (F(1,88)=51.62; 

p<.001) olduğu saptanmıştır. Cinsel işlev bozukluğu olan grubun GRCDÖ toplam puanının 

(X=40.91, S=10.46) cinsel işlev bozukluğu olmayan grubun GRCDÖ toplam puanından 

(X=22.11, S=8.35) anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. 
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Bu bölümde son olarak, Genel Psikolojik Belirtiler üzerinde grup, cinsiyet ve yaşın 

temel ve ortak etkileri ele alınmıştır. Elde edilen bulgular, Tablo 3.30’da sunulmuştur.  

Tablo 3.30. Genel Psikolojik Belirtiler (KSE) Üzerinde Grup, Cinsiyet ve Yaşın Temel ve 

Ortak Etkileri 

Kaynak 
Kareler 

Toplamı 
s.d. 

Ortalama 

Kare 
F 

Grup 18071.52 1 18071.52 25.48*** 

Cinsiyet 2660.50 1 2660.50 3.75* 

Yaş 66.78 1 66.78 .09 

Grup  X  Cinsiyet 801.06 1 801.06 1.13 

Grup  X  Yaş 91.72 1 91.72 .13 

Cinsiyet  X  Yaş 333.71 1 333.71 .47 

Grup  X  Cinsiyet  X Yaş 554.11 1 554.11 .78 

Hata 129101.54 182 709.35  

Toplam 420696.93 190   

*p<.05,   **p<.01,  **p<.001 

 

  

Yapılan analiz sonucunda Genel Psikolojik Belirti Düzeyi üzerinde grup 

(F(1,182)=25.48; p<.001) ve cinsiyet (F(1.182)=3.75; p<.05) temel etkisi olduğu bulunmuştur. 

Cinsel işlev bozukluğu olan gruptakilerin Genel Psikolojik Belirti Düzeyinin (X=46.96, 

S=32.44) cinsel işlev bozukluğu olmayan gruptakilerden (X=28.49, S=19.35) anlamlı düzeyde 

yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, kadınların Genel Psikolojik Belirti ortalamasının 

(X=41.44, S=30.93) erkeklerin Genel Psikolojik Belirti ortalamasından (X=34.38, S=25.19) 

daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

3.4.2. Cinsel İşlev Bozukluğu Olan ve Olmayan Bireylerin Kişilerarası Tarz, Kendilik 

Algısı, Öfke, Genel Psikolojik Belirtiler, Yaşam doyumu ve İlişkilerden Duyulan 

Memnuniyet Değişkenleri Açısından Karşılaştırılması  

 Cinsel işlev bozukluğu olan ve olmayan grupların kişilerarası tarz, kendilik algısı, öfke, 

genel psikolojik belirtiler (KSE), yaşam doyumu ve ilişkilerden duyulan memnuniyet 

değişkenleri açısından farklılaşıp farklılaşmadığının anlaşılması amacı ile veriler Bağımsız 

Örneklemler İçin T-Testi uygulanarak analiz edilmiştir. Bu analizlerde Bonferroni düzeltmesi 

de dikkate alınarak ulaşılan sonuçlar Tablo 3.31. ve Tablo 3.32’de verilmiştir. Aşağıda, 

öncelikle toplam puanlar için yapılan t-testi sonuçları, ardından alt ölçek puanları için yapılan 

t-testi sonuçları sunulmuştur.  
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Tablo 3.31. Cinsel İşlev Bozukluğu Olan ve Olmayan Grupların Öfke, Kişilerarası İletişim  

Tarzı, Kendilik Algısı, Genel Psikolojik Belirtiler (KSE) Toplam Puanları Açısından 

Karşılaştırılması 

    Cinsel İşlev B. Karşılaştırma    

DEĞİŞKENLER 
Grubu Grubu  

N=95 N=95  

    X S X S t 

Kişilerarası Tarz 132.48 32.96 117.24 27.71 3.45*** 

Öfke Davranışları 73.81 9.37 70.45 9.26 2.49* 

Kişilerarası Öfke 125.84 24.90 121.10 25.44 1.30 

Kendilik Algısı 81.34 14.55 89.45 11.43 4.27*** 

Kısa Semptom Envanteri 47.00 32.44 28.49 19.34 4.77*** 

*p<.05,  **p<.01,  ***p≤.001 

 

Tablo 3.31’de görüldüğü gibi, cinsel işlev bozukluğu olan grubun Kişilerarası İletişim 

Tarzı puanı (X=132.48, S=32.96) cinsel işlev bozukluğu olmayan gruptan (X=117.24, 

S=27.71) anlamlı düzeyde yüksektir (t=3.45, p≤.001). Öfkeyle İlişkili Davranışlar alt ölçek 

puanına bakıldığında, cinsel işlev bozukluğu olan grubun puanının (X=73.81, S=9.37) 

karşılaştırma grubundan (X=70.45, S=9.26) anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmektedir 

(t=2.49, p<.05). Cinsel işlev bozukluğu olan grubun Kendilik Algısı puanının (X=81.34, 

S=14.55) ise karşılaştırma grubundan (X=89.45, S=11.43) anlamlı düzeyde daha düşük olduğu 

(t=4.27, p<.001) gözlenmiştir. Son olarak, iki grup arasında Kısa Semptom Envanteri toplam 

puanı açısından farklılık olduğu; cinsel işlev bozukluğu olan grubun KSE toplam puanının 

(X=47.00, S= 32.44) cinsel işlev bozukluğu olmayan gruptan (X=28.49, S=19.34) anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu görülmüştür (t=4.77, p<.001). 
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Tablo 3.32. Cinsel İşlev Bozukluğu Olan ve Olmayan Grupların Alt Ölçekler Açısından 

Karşılaştırılması  

    Cinsel İşlev B. Karşılaştırma    

DEĞİŞKENLER 
Grubu Grubu   

N=95 N=95   

    X S X S t 

K
iş

il
er

a
ra

sı
 T

a
rz

 A
lt

 

Ö
lç

ek
le

ri
 

Baskın Tarz 25.60 9.33 23.68 7.72 1.54 

Kaçınan Tarz 24.57 6.80 20.88 5.74 4.04*** 

Öfkeli Tarz 23.58 7.64 19.96 5.86 3.66*** 

Duyarsız Tarz 24.91 6.56 21.93 6.64 3.12** 

Manipülatif Tarz 24.50 6.42 21.65 6.20 3.12** 

Alaycı/Küçümseyici Tarz 9.32 3.64 9.13 3.43 .36 

Ö
fk

ey
le

 İ
li

şk
il

i 

D
a

v
. 

A
lt

 

Ö
lç

ek
le

r
i Saldırgan Davranışlar 26.53 7.87 24.73 6.79 1.69 

Sakin Davranışlar 33.88 5.54 32.89 6.51 1.13 

Kaygılı Davranışlar 13.41 3.21 12.83 3.14 1.25 

K
iş

il
er

a
ra

sı
 Ö

fk
e 

A
lt

 Ö
lç

ek
le

ri
 İntikam Tepkileri 55.79 18.39 53.57 17.12 .86 

Pasif Agresif Tepkiler 30.68 6.43 31.55 7.10 .88 

İçedönük Tepkiler 32.81 5.50 29.30 6.09 4.17*** 

Umursamaz Tepkiler 6.56 2.72 6.68 3.20 .29 

 
Anksiyete 9.60 8.33 5.90 4.87 3.73*** 

K
ıs

a
 S

em
p

to
m

 

E
n

v
a
n

te
ri

 Depresyon 13.57 9.66 7.96 5.85 4.84*** 

Olumsuz Kendilik 10.51 8.59 6.06 4.96 4.37*** 

Somatizasyon 6.32 6.11 3.60 3.60 3.73*** 

Hostilite 6.98 4.48 4.97 3.93 3.28*** 

 Yaşam Doyumu 14.91 3.39 12.53 2.64 5.40*** 

 
Kişilerarası İlişki 

Memnuniyeti 
11.87 2.50 10.72 2.28 3.34*** 

* p <.05,   ** p <.01,   *** p ≤.001 

Kişilerarası İletişim Tarzı ölçeğinin alt ölçeklerine bakıldığında, cinsel işlev bozukluğu 

olan grubun Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzı puanının (X=24.57, S=6.80) cinsel işlev 

bozukluğu olmayan gruptan (X=20.88, S=5.74) anlamlı düzeyde yüksek olduğu (t=4.04, 

p<.001); cinsel işlev bozukluğu olan grubun Öfkeli Kişilerarası İletişim Tarzı puanının 

(X=23.58, S=7.64) karşılaştırma grubundan (X=19.96, S=5.86) anlamlı düzeyde daha yüksek 

olduğu (t=3.66, p<.001); cinsel işlev bozukluğu olan grubun Duygudan Kaçıngan Kişilerarası 
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İletişim Tarzı puanının (X=24.91, S=6.56) cinsel işlev bozukluğu olmayan gruptan (X=21.93, 

S=6,64) anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu (t=3.12, p<.01); cinsel işlev bozukluğu olan 

grubun Manipülatif Kişilerarası İletişim Tarzı puanının (X=24.50, S=6.42) karşılaştırma 

grubundan (X=21.65, S=6.20) anlamlı düzeyde yüksek olduğu (t=3.12, p<.01) görülmektedir. 

Kişilerarası Öfke alt ölçekleri arasında, İçedönük Öfke Tepkileri puanı açısından cinsel 

işlev bozukluğu olan (X=32.81, S=5.50) ve olmayan (X=29.30, S=6.09) grup arasında anlamlı 

düzeyde (t=4.17, p<.001) farklılık bulunmaktadır.  

KSE açısından değerlendirildiğinde, cinsel işlev bozukluğu olan grubun Anksiyete 

puanının (X=9.60, S=8.33), cinsel işlev bozukluğu olmayan gruptan (X=5.90, S=4.87) anlamlı 

düzeyde daha yüksek olduğu (t=3.73, p<.001); Depresyon puanının (X=13.57, S=9.66) cinsel 

işlev bozukluğu olmayan gruptan (X=7.96, S=5.85) anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 

(t=4.84, p<.001); Olumsuz Kendilik puanının (X=10.51, S=8.59) cinsel işlev bozukluğu 

olmayan grubun puanından (X=6.06, S=4.96) anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu (t=4.37, 

p<.001); Somatizasyon puanının (X=6.32, S=6.11) cinsel işlev bozukluğu olmayan gruptan 

(X=3.60, S=3.60) anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu (t=3.73, p<.001) ve Hostilite puanının 

(X=6.98, S=4.48) cinsel işlev bozukluğu olmayan gruptan (X=4.97, S=3.93) anlamlı düzeyde 

daha yüksek (t=3.28, p<.001) olduğu bulunmuştur.  

Bu iki grubun Yaşamdan Doyum Almama ve Kişilerarası İlişkilerden Duyulan 

Memnuniyetsizlik değişkenlerinden aldıkları puanlar açısından da farklılaştığı görülmüştür. 

Cinsel işlev bozukluğu olan grubun Yaşamdan Doyum Almama puanının (X=14.91, S=3.39) 

cinsel işlev bozukluğu olmayan gruptan (X=12.53, S=2.64) anlamlı düzeyde daha yüksek 

olduğu (t=5.40, p<.001); cinsel işlev bozukluğu olan grubun Kişilerarası İlişkilerden Duyulan 

Memnuniyetsizlik puanının (X=11.87, S=2.50) cinsel işlev bozukluğu olmayan gruptan 

(X=10.72, S=2.28) anlamlı düzeyde daha yüksek (t=3.34, p<.001) olduğu bulunmuştur. 

3.4.3. Cinsel İşlev Bozukluğunu ve Cinsel Yaşam Kalitesini Yordayan Değişkenler 

Cinsel işlev bozukluğu olan kadınlarda ve erkeklerde cinsel işlev bozukluğunu 

yordayan değişkenlerin belirlenmesinin yanı sıra, cinsel işlev bozukluğu olmayan kadınlarda 

ve erkeklerde de cinsel yaşam kalitesini yordayan değişkenleri belirlemek amacıyla Aşamalı 

Hiyerarşik Regresyon Analizi yapılmıştır. Yordayıcı değişkenler olarak demografik 

değişkenler (yaş, eğitim, gelir, evlilik süresi), Kişilerarası İletişim Tarzı alt ölçek puanları, 

Öfke alt ölçek puanları, Kendilik Algısı, Yaşamdan Doyum Almama, Kişilerarası İlişkilerden 
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Duyulan Memnuniyetsizlik ve Genel Psikolojik Belirtiler alınmıştır. Tablo 3.33’de kadınlar 

için, Tablo 3.34’de ise erkekler için yapılan regresyon analizi sonuçları sunulmuştur.  

Tablo 3.33. Cinsel İşlev Bozukluğu Olan ve Olmayan Kadınlarda GRCDÖ’den Alınan 

Puanları Yordayan Değişkenler 

Grup Değişken R R2 
R2 

Değ 
Beta     t 

Hata 

vary. 
F değ.     F 

Cinsel İşlev 

Bozukluğu   

Grubu 

İntikam Öfke 

Tepkileri 
.305 .093 .093 .242 1.55 

.134 

(1,41) 
4.216* 4.22* 

Kendilik 

Algısı 
.408 .167 .074 -.235 -1.32 

.187 

(2,40) 
3.534 4.01* 

Yaşamdan 

Doyum 

Almama 

.452 .204 .037 .208 1.32 
.865 

(3,39) 
1.837 3.34* 

Kişilerarası 

İlişki Memnun 

Olmama 

.452 .204 .000 -.015 -.08 
.1183 

(4,38) 
.006 2.44 

Karşılaştırma  

Grubu 

Küçümseyici 

Tarz 
.359 .129 .129 .268 2.01* 

.450 

(1,45) 
6.642* 6.64** 

Duygudan 

Kaçıngan Tarz  
.498 .248 .120 -.195 -1.34 

.224 

(2,44) 
7.006* 7.27** 

Kendilik 

Algısı 
.533 .284 .035 -.116 -.93 

.105 

(3,43) 
2.13 5.68** 

Yaşamdan 

Doyum 

Almama 

.587 .345 .061 .288 1.97* 
.704 

(4,42) 
3.90* 5.52*** 

Kişilerarası 

İlişki Memnun 

Olmama 

.588 .346 .001 .033 .24 
.658 

(5,41) 
.056 4.33** 

Somatizasyon .641 .411 .066 -.303 
-

2.12* 

.357 

(6,40) 
4.47* 4.66*** 

*p<.05,   **p<.01,   ***p<.001 

Tablo 3.33’de görüldüğü üzere, cinsel işlev bozukluğu olan kadınlarda birinci aşamada 

denkleme sokulan demografik değişkenlerin (yaş, evlilik süresi, eğitim ve gelir düzeyi) 

yordayıcı gücünün olmadığı bulunmuştur. İkinci aşamada Öfke alt ölçekleri blok olarak 

eklendiğinde, İntikama Yönelik Öfke Tepkileri değişkeninin yordayıcı gücü olduğu ve bu 

değişkenin açıkladığı varyansın %09 olduğu bulunmuştur (F(1,41)= 4.22; p<.05). Üçüncü 

aşamada, Kişilerarası İletişim Tarzı alt ölçekleri blok olarak eklenmiş, ancak yordayıcı 

güçlerinin olmadığı görülmüştür. Dördüncü aşamada, denkleme sokulan Kendilik Algısının 

cinsel işlev bozukluğu üzerinde İntikama Yönelik Öfke Tepkileri ile birlikte yordayıcı olduğu 

bulunmuş (R² değişim=.074, F(2,40)= 4.01; p<.05) ve birlikte açıkladıkları varyans %17’ye 
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ulaşmıştır. Ancak Kendilik Algısı değişkeninin yordamaya bağımsız katkısının olmadığı 

dikkati çekmiştir (t=-1.32, p>.05). Beşinci aşamada denkleme eklenen Yaşamdan Doyum 

Almama değişkeninin, İntikama Yönelik Öfke Tepkileri ve Kendilik Algısı değişkenleri ile 

birlikte cinsel işlev bozukluğu üzerinde yordayıcı gücü olduğu (R²değişim=.037, F(3,39)=3.34; 

p<.05) ancak tek başına yordamaya katkısının olmadığı görülmüştür (t=1.32, p<.05). Bu üç 

değişkenin açıkladığı varyans %20’ye ulaşmıştır. Altıncı aşamada, denkleme sokulan 

Kişilerarası İlişkilerden Duyulan Memnuniyetsizlik değişkeninin cinsel işlev bozukluğunu 

yordayıcı gücü olmadığı ancak diğer üç değişken ile birlikte denkleme girdiği bulunmuştur (R² 

değişim=.00, F(4,38)=2.44; p>.05). Kişilerarası İlişkilerden Duyulan Memnuniyetsizlik 

değişkeninin yordamaya bağımsız katkısının olmadığı (t=-.08, p>.05) görülmüştür. İntikama 

Yönelik Öfke Tepkileri, Kendilik Algısı, Yaşamdan Doyum Almama ve Kişilerarası 

İlişkilerden Duyulan Memnuniyetsizlik değişkenlerinin cinsel işlev bozuklukları üzerinde 

birlikte yordayıcı güçlerinin olduğu ve açıkladıkları toplam varyansın %20 olduğu 

belirlenmiştir.  

Cinsel işlev bozukluğu olmayan kadın grupta, birinci aşamada denkleme sokulan 

demografik değişkenlerin (yaş, evlilik süresi, eğitim ve gelir düzeyi) cinsel yaşam kalitesi 

üzerinde yordayıcı gücünün olmadığı bulunmuştur. İkinci aşamada Öfke alt ölçekleri blok 

olarak eklendiğinde denkleme girmedikleri görülmüştür. Üçüncü aşamada Kişilerarası İletişim 

Tarzı alt ölçekleri blok olarak eklenmiş ve Küçümseyici Kişilerarası İletişim Tarzı 

değişkeninin cinsel yaşam kalitesi üzerindeki yordadığı varyansın %13 olduğu bulunmuştur (F 

(1,45)=6.64; p<.05). Cinsel yaşam kalitesini yordayan ikinci değişkenin ise Duygudan 

Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzı olduğu görülmüştür (R²değişim=.12, F(2,44)= 7.27; 

p<.01). Küçümseyici Kişilerarası İletişim Tarzı değişkeninin yordamaya bağımsız katkısının 

(t=2.01, p<.05) olduğu; Duygudan Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzı değişkeninin ise 

yordamaya bağımsız katkısının (t=-1.34, p>.05) olmadığı ancak her iki değişkenin birlikte 

açıkladığı varyansın %25’e ulaştığı dikkati çekmiştir. Dördüncü aşamada, denkleme eklenen 

Kendilik Algısı değişkeninin yordamaya bağımsız katkısının olmadığı (t=-.93, p>.05), ancak 

Küçümseyici ve Duygudan Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzı değişkenleri ile birlikte 

yordayıcı gücü olduğu bulunmuştur (R² değişim=.04, (F(3,43)=5.68; p<.01). Bu üç değişkenin 

açıkladığı varyans %28’e ulaşmıştır. Beşinci aşamada, denkleme giren Yaşamdan Doyum 

Almama değişkeninin yordamaya bağımsız katkısının olduğu (t=1.97, p<.05) ve Küçümseyici 

ve Duygudan Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzları ve Kendilik Algısı ile birlikte cinsel 

yaşam kalitesi üzerinde anlamlı düzeyde yordayıcı gücü olduğu bulunmuştur (R² değişim=.06, 
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F(4,42)=5.52; p<.001). Bu değişkenlerin açıkladığı varyans %35’e ulaşmıştır. Altıncı aşamada 

denkleme sokulan Kişilerarası İlişkilerden Memnuniyetsizliğin yordamaya bağımsız katkısı 

olmadığı (t=.24, p>.05), ancak cinsel yaşam kalitesi üzerinde diğer değişkenler ile birlikte 

yordayıcı gücünün olduğu görülmüştür (R² değişim=.001, F(5,41)=4.33; p<.01). Yedinci 

aşamada, denkleme sokulan Kısa Semptom Envanteri alt ölçeklerinden Somatizasyon 

değişkeninin yordamaya bağımsız katkısının olduğu (t=-2.12, p<.05) ve cinsel yaşam kalitesi 

üzerinde yordayıcı gücünün olduğu (R² değişim=.07, F(6,40)=4.66; p<.01) bulunmuş olup 

diğer değişkenler ile açıkladığı varyansın toplam olarak %41’e ulaşmıştır. 

Tablo 3.34. Cinsel İşlev Bozukluğu Olan ve Olmayan Erkeklerde GRCDÖ’den Alınan Puanları 

Yordayan Değişkenler 

Grup Değişken R R2 
R2 

Değ 
Beta     t 

Hata 

vary. 
F değ.     F 

Cinsel İşlev 

Bozukluğu   

Grubu 

Saldırgan 

Davranışlar 

.558 .312 .312 .402 3.35** .166 

(1,50) 

22.656

*** 

22.66 

*** 

Küçümseyici 

Tarz 

.604 .364 .053 .207 1.66 .337 

(2,49) 

4.049* 14.04 

*** 

Kendilik 

Algısı 

.658 .433 .069 -.210 -1.51 .114 

(3,48) 

5.822* 12.22 

*** 

Yaşamdan 

Doyum 

Almama 

.659 .434 .001 -.011 -.08 .376 

(4,47) 

.057 9.00 

*** 

Kişilerarası 

İlişki Memnun 

Olmama 

.670 .449 .015 .149 1.13 .605 

(5,46) 

1.287 7.50 

*** 

Karşılaştırma  

Grubu 

Kaçıngan Tarz 
.342 .117 .117 .142 .94 .194 

(1,46) 

6.094* 6.09* 

Kendilik 

Algısı 

.416 .173 .056 -.209 -1.25 .121 

(2,45) 

3.070 4.72* 

Yaşamdan 

Doyum 

Almama 

.423 .179 .006 -.005 -.03 .472 

(3,44) 

.296 3.20* 

Kişilerarası 

İlişki Memnun 

Olmama 

.425 .180 .002 -.003 -.02 .576 

(4,43) 

.081 2.37 

Olumsuz 

Kendilik 

.518 .268 .087 .338 2.24* .237 

(5,42) 

5.02* 3.07* 

*p<.05,   **p<.01,   ***p<.001 

Cinsel işlev bozukluğu olan erkek grupta, birinci aşamada, denkleme sokulan 

demografik değişkenlerin (yaş, evlilik süresi, eğitim ve gelir düzeyi) cinsel işlev bozuklukları 

üzerinde yordayıcı gücü olmadığı bulunmuştur. İkinci aşamada, Öfke alt ölçekleri blok olarak 
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eklendiğinde Saldırgan Davranışlar değişkeninin yordamaya bağımsız katkısının olduğu 

(t=3.35, p<.01) ve cinsel işlev bozukluğu üzerinde açıkladığı varyansın %31 olduğu 

bulunmuştur (F(1,50)=22.66; p<.001). Üçüncü aşamada, Kişilerarası İletişim Tarzı alt ölçekleri 

blok olarak eklenmiş ve Küçümseyici Kişilerarası İletişim Tarzı değişkeninin yordamaya 

bağımsız katkısının olmadığı (t=1.66, p>.05) bulunsa da Saldırgan Davranışlar ile birlikte 

cinsel işlev bozukluklarını anlamlı düzeyde yordadığı bulunmuştur (R² değişim=.05, 

F(2,49)=14.04; p<.001). Değişkenlerin birlikte açıkladıkları varyans %36’ya ulaşmıştır. 

Dördüncü aşamada Kendilik Algısı denkleme sokulmuştur ve kendi başına yordamaya 

katkısının olmadığı (t=-1.51, p>.05), Saldırgan Davranışlar ve Küçümseyici Kişilerarası 

İletişim Tarzı ile birlikte ise cinsel işlev bozukluklarını anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür 

(R² değişim=.07, F(3,48)=12.22; p<.001). Saldırgan davranışlar ve Küçümseyici Kişilerarası 

İletişim Tarzı ile birlikte Kendilik Algısı değişkenin açıkladığı varyans %43’e ulaşmıştır. 

Beşinci aşamada denkleme sokulan yaşamdan doyum almama değişkeninin yordamaya 

bağımsız katkısının olmadığı (t=-.08, p>.05) bulunmuştur. Yaşamdan Doyum Almama 

değişkeninin Saldırgan Davranışlar, Küçümseyici Kişilerarası İletişim Tarzı ve Kendilik Algısı 

değişkenleri ile birlikte yordayıcı gücünün olduğu görülmüştür (R² değişim=.001, 

F(4,47)=9.00; p<.001). Altıncı aşamada, denkleme sokulan Kişilerarası İlişkilerden 

Memnuniyetsizliğin yordamaya bağımsız katkısının olmadığı (t=1.13, p>.05), ancak Saldırgan 

Davranışlar, Küçümseyici Kişilerarası İletişim Tarzı, Kendilik Algısı ve Yaşamdan Doyum 

Almama değişkenleri ile birlikte cinsel işlev bozukluğu üzerinde yordayıcı gücünün olduğu 

bulunmuştur (R² değişim=.015, F(5,46)=7.50; p<.001). Değişkenlerin açıkladıkları toplam 

varyans %45’e ulaşmıştır.  

Cinsel işlev bozukluğu olmayan erkek grupta birinci aşamada denkleme sokulan 

demografik değişkenlerin (yaş, evlilik süresi, eğitim ve gelir düzeyi) cinsel yaşam kalitesi 

üzerinde yordayıcı gücü olmadığı bulunmuştur. İkinci aşamada Öfke alt ölçekleri blok olarak 

eklendiğinde denkleme girmedikleri görülmüştür. Üçüncü aşamada denkleme sokulan 

Kişilerarası İletişim Tarzı alt ölçeklerinden Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzı değişkeninin 

yordamaya bağımsız katkısının olmadığı (t=.94, p>.05) ancak cinsel yaşam kalitesi üzerinde 

açıkladığı varyansın %12 olduğu bulunmuştur (F(1,46)=6.09; p<.05). Dördüncü aşamada 

denkleme giren Kendilik Algısının kendi başına yordamaya katkısının olmadığı (t=-1.25, 

p>.05) görülmüş ancak Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzı ile birlikte yordadığı varyans 

%17’ye ulaşmıştır (R² değişim=.06, F(2,45)=4.72; p<.05). Beşinci aşamada, denkleme sokulan 

Yaşamdan Doyum Almama değişkeninin yordamaya bağımsız katkısının olmadığı (t=-.03, 
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p>.05) ancak cinsel yaşam kalitesi üzerinde kendinden önce denkleme giren değişkenler ile 

birlikte yordayıcı gücünün olduğu bulunmuştur (R² değişim=.01, F(3,44)=3.20; p<.05). 

Böylece açıklanan varyans %18’e ulaşmıştır. Altıncı aşamada, denkleme sokulan Kişilerarası 

İlişkilerden Duyulan Memnuniyetsizlik değişkeninin cinsel yaşam kalitesi üzerindeki yordayıcı 

gücü anlamlı düzeyde olmasa da (R² değişim=.002, F(4,43)=2.37; p>.05) denkleme girdiği 

görülmektedir. Kişilerarası İlişkilerden Duyulan Memnuniyetsizlik değişkeninin yordamaya 

bağımsız katkısının da olmadığı bulunmuştur (t=-.02, p>.05). Yedinci aşamada, denkleme 

sokulan Kısa Semptom Envanteri alt ölçeklerinden Olumsuz Kendilik değişkeninin yordamaya 

bağımsız katkısının olduğu (t=2.24, p<.05) ve cinsel yaşam kalitesi üzerinde yordayıcı 

gücünün olduğu bulunmuştur (R² değişim=.09, F(5,42)=3.07; p<.05). Böylelikle Kaçıngan 

Kişilerarası İletişim Tarzı, Kendilik Algısı, Yaşamdan Doyum Almama, Kişilerarası 

İlişkilerden Duyulan Memnuniyetsizlik ve Olumsuz Kendilik değişkenlerinin cinsel yaşam 

kalitesi üzerinde açıkladıkları toplam varyans %27’ye ulaşmıştır. 

3.4.4. Kişilerarası İletişim Tarzı, Öfke, Kendilik Algısı ve Cinsel İşlev Bozuklukları 

Arasındaki İlişkiler 

Kadınlarda ve erkeklerde araştırma değişkenlerinin birbirleri ile ilişkileri Pearson 

Momentler Çarpımı Korelasyon tekniği kullanılarak hesaplanmıştır. Bu bölümde, kadınlarda 

ve erkeklerde cinsel işlev bozukluğu ile kişilerarası iletişim tarzı, öfke, cinsel işlev bozukluğu 

ile kendilik algısı değişkenleri arasındaki ilişkilere değinilecektir. Kadınlarda yapılan 

korelasyon analizi sonuçları Tablo 3.35’de, erkeklerde yapılan korelasyon analizi sonuçları ise 

Tablo 3.36’de sunulmuştur.  
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Tablo 3.35. Kadın Örneklemde Kişilerarası Tarz, Öfke Davranışı, Kişilerarası Öfke ve 

Kendilik Algısı ile GRCDÖ Puanları Arasındaki İlişkiler 

 
GRCDÖ Sıklık İletişim Doyum Kaçınma Dokunma Vaginismus Anorgasmi 

Kişilerarası 

Tarz 
.31** .23* .22* .15 .38** .30** .18 .17 

Baskın .23* .18 .14 .08 .34** .27* .13 .13 

Kaçınan .34** .23* .25* .23* .32** .25* .26* .20 

Öfkeli .28** .18 .20 .11 .45** .35** .03 .16 

Duyarsız .13 .12 .08 .11 .07 .02 .15 .09 

Manipülatif .25* .19 .19 .06 .31** .28** .18 .10 

Alaycı .18 .18 .16 .08 .23* .20 .12 .07 

Öfke 

Davranışı 
.23* .19 .13 .12 .38** .27** .02 .16 

Saldırgan .16 .14 .13 .04 .33** .26* -.04 .11 

Sakin .02 .02 .00 .07 .02 -.06 -.02 .04 

Kaygılı .22* .20 .05 .12 .26* .25* .17 .13 

Kişilerarası 

Öfke 
.08 .00 .06 -.07 .26* .17 -.06 .08 

İntikam .12 .05 .13 -.06 .28** .22 -.04 .10 

Pasif Agresif -.23* -.19 -.22* -.28** .03 -.11 -.23* .16 

İçe Dönük .26* .12 .12 .27* .24* .18 .12 .24* 

Umursamaz .02 -.10 -.04 -.07 -.03 .02 .03 .00 

Kendilik 

Algısı 
-.46** -.36** -.33** -.44** -.24* -.30** -.39** -.35** 

*p<.05,   ** p<.01 

GRCDÖ toplam puanı ile Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.31, p<.01), Baskın 

Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.23, p<.05), Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzı puanı 

(r=.34, p<.01), Öfkeli Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.28, p<.01), Manipülatif Kişilerarası 

İletişim Tarzı puanı (r=.25, p<.05), Öfke Davranışları toplam puanı (r=.23, p<.05), İçedönük 

Öfke Tepkileri puanı (r=.26, p<.05) ve Kaygılı Davranışlar puanı (r=.22, p<.05) arasında 

pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu görülürken, Pasif Agresif Öfke Tepkileri puanı (r=-.23, 

p<.05) arasında negatif yönde anlamlı ilişki bulunmaktadır.  

GRCDÖ Sıklık puanı ile Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.23, p<.05), Kaçıngan 

Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.23, p<.05) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu 

görülmektedir. GRCDÖ alt ölçeği İletişim Puanı ile Pasif Agresif Öfke Tepkileri puanı (r=-.22, 

p<.05) arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. GRCDÖ Doyum Puanı ile 

İçedönük Öfke Tepkileri puanı (r=.27, p<.05) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki görülürken 
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Pasif Agresif Öfke Tepkileri puanı (r=-.28, p<.01) arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu 

görülmektedir. GRCDÖ Kaçınma Puanı ile Kişilerarası Öfke Tepkileri Puanı (r=.26, p<.05), 

İntikam Tepkileri Puanı (r=.28, p<.01), İçedönük Öfke Tepkileri puanı (r=.24, p<.01), Öfke 

Davranışları toplam puanı (r=.38, p<.01), Saldırgan Davranışlar puanı (r=.33, p<.01) ve 

Kaygılı Davranışlar puanı (r=.26, p<.05) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu 

bulunmuştur. GRCDÖ Dokunma Puanı ile İntikam  Tepkileri puanı (r=.22, p<.01), Öfke 

Davranışları toplam puanı (r=.27, p<.01), Saldırgan Davranışlar puanı (r=.26, p<.05) ve 

Kaygılı Davranışlar puanı (r=.25, p<.05) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu 

görülmektedir. GRCDÖ Vajinismus Puanı ile Pasif Agresif Öfke Tepkileri puanı (r=-.23, 

p<.05) arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. GRCDÖ Anorgasmi Puanı 

ile İçedönük Öfke Tepkileri puanı (r=.24, p<.05) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu 

görülmektedir. 

Kendilik algısı ile cinsel işlev bozuklukları arasındaki ilişki incelendiğinde, Kendilik 

Algısı puanı ile GRCDÖ toplam puanı (r=-.46, p<.01), GRCDÖ Sıklık puanı (r=-.36, p<.01), 

İletişim puanı (r=-.33, p<.01), Doyum puanı (r=-.44, p<.01), Kaçınma puanı (r=-.24, p<.05), 

Dokunma puanı (r=-.30, p<.01), Vajinismus puanı (r=-.39, p<.01) ve Anorgasmi puanı (r=-.35, 

p<.01) arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu görülmektedir.  

GRCDÖ İletişim Puanı ile Kişilerarası İletişim Tarzı Puanı (r=.22, p<.05), Kaçıngan 

Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.25, p<.05) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu 

görülmektedir. GRCDÖ alt ölçeği Doyum puanı ile Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzı puanı 

(r=.23, p<.05) ve İçedönük Öfke Tepkileri puanı (r=.27, p<.05) arasında pozitif yönde anlamlı 

ilişki görülürken Pasif Agresif Öfke Tepkileri puanı (r=-.28, p<.01) arasında negatif yönde 

anlamlı ilişki olduğu görülmektedir.  GRCDÖ Kaçınma puanı ile Kişilerarası İletişim Tarzı 

Puanı (r=.38, p<.01), Baskın Kişilerarası İletişim Tarzı Puanı (r=.34, p<.01), Kaçıngan 

Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.32, p<.01), Öfkeli Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.45, 

p<.01), Manipülatif Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.31, p<.01), Küçümseyici Kişilerarası 

İletişim Tarzı puanı (r=.23, p<.05) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. 

GRCDÖ Dokunma Puanı ile Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.30, p<.01), Baskın 

Kişilerarası İletişim Tarzı Puanı (r=.27, p<.01), Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzı puanı 

(r=.25, p<.01), Öfkeli Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.35, p<.01) ve Manipülatif 

Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.28, p<.01) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu 

görülmektedir. GRCDÖ Vajinismus Puanı ile Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzı puanı 
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(r=.26, p<.05) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki görülürken Pasif Agresif Öfke Tepkileri 

puanı (r=-.23, p<.05) arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. GRCDÖ 

Anorgasmi puanı ile İçedönük Öfke Tepkileri puanı (r=.24, p<.05) arasında pozitif yönde 

anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. 

Tablo 3.36. Erkek Örneklemde Kişilerarası Tarz, Öfke Davranışı, Kişilerarası Öfke ve 

Kendilik Algısı ile GRCDÖ Puanları Arasındaki İlişkiler 

 
GRCDÖ Sıklık İletişim Doyum Kaçınma Dokunma 

Erken  

Boşalma 
Empotans 

Kişilerarası 

Tarz 
.48** .16 .27** .23* .42** .41** .34** .21* 

Baskın .36** .11 .23* .22* .32** .42** .18 .09 

Kaçınan .47** .14 .33** .24* .29** .34** .34** .24* 

Öfkeli .41** .22* .20* .27** .31** .32** .30** .25* 

Duyarsız .46** .10 .15 .15 .46** .35** .40** .25* 

Manipülatif .35** .08 .20* .11 .35** .20* .29** .21* 

Alaycı .23* .12 .22* .10 .36** .40** .09 -.11 

Öfke 

Davranışı 
.26** .14 .07 .19 .17 .21* .15 .25* 

Saldırgan .40** .12 .21* .30** .22* .42** .24* .25* 

Sakin -.08 .04 -.13 -.10 -.03 -.20* -.01 .10 

Kaygılı .05 .09 -.03 .12 .09 .09 -.06 .01 

Kişilerarası 

Öfke 
.28** .18 .16 .29** .23* .28** .13 .10 

İntikam .33** .15 .25* .30** .23* .35** .15 .10 

Pasif Agresif .16 .17 .07 .22* .15 .13 .05 .06 

İçe Dönük .10 .14 -.07 .16 .10 -.01 .08 .11 

Umursamaz -.10 -.06 -.09 -.15 .05 .04 -.07 -.08 

Kendilik 

Algısı 
-.43** -.23* -.39** -.35** -.25* -.24* -.14 -.28** 

*  p<.05,   ** p<.01 

GRCDÖ toplam puanı ile Kişilerarası Öfke Tepkileri puanı (r=.28, p<.01), İntikam 

Tepkileri puanı (r=.33, p<.01), Öfke Davranışları toplam puanı (r=.26, p<.01) ve Saldırgan 

Davranışlar puanı (r=.40, p<.01) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. 

GRCDÖ İletişim puanı ile İntikama Yönelik Öfke Tepkileri puanı (r=.25, p<.05) ve Saldırgan 

Davranışlar puanı (r=.21, p<.05) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. 

GRCDÖ Doyum puanı ile Kişilerarası Öfke Tepkileri puanı (r=29, p<.01), İntikam Öfke 

Tepkileri puanı (r=.30, p<.01), Pasif Agresif Öfke Tepkileri puanı (r=.22, p<.05) ve Saldırgan 

Davranışlar puanı (r=.30, p<.01) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. 
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GRCDÖ Kaçınma puanı ile Kişilerarası Öfke Tepkileri puanı (r=.23, p<.05), İntikam Tepkileri 

puanı (r=.23, p<.05) ve Saldırgan Davranışlar puanı (r=.22, p<.05) arasında pozitif yönde 

anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. GRCDÖ Dokunma puanı ile Kişilerarası Öfke Tepkileri 

puanı (r=.28, p<.01), İntikam Tepkileri puanı (r=.35, p<.01), Öfke Davranışları toplam puanı 

(r=.21, p<.05), Saldırgan Davranışlar puanı (r=.42, p<.01) arasında pozitif yönde ve Sakin 

Davranışlar puanı (r=-.20, p<.05) arasında ise negatif yönde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. 

GRCDÖ Erken Boşalma puanı ile Saldırgan Davranışlar puanı (r=.24, p<.05) arasında pozitif 

yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. GRCDÖ Empotans puanı ile Öfke Davranışları toplam puanı 

(r=.25, p<.05) ve Saldırgan Davranışlar puanı (r=.25, p<.05) arasında pozitif yönde anlamlı 

ilişki olduğu bulunmuştur. 

Kendilik algısı ile cinsel işlev bozuklukları arasındaki ilişki incelendiğinde ise Kendilik 

Algısı puanı ile GRCDÖ toplam puanı (r=-.43, p<.01), GRCDÖ Sıklık puanı (r=-.23, p<.05), 

İletişim puanı (r=-.39, p<.01), Doyum puanı (r=-.35, p<.01), Kaçınma puanı (r=-.25, p<.05), 

Dokunma puanı (r=-.24, p<.05) ve Empotans puanı (r=-.28, p<.01) arasında negatif yönde 

anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. Kendilik algısı ile Erken Boşalma Puanı (r=-.14, p>.05) 

arasında negatif yönde ilişki olduğu görülmektedir ancak bu ilişki anlamlı düzeyde değildir.   

GRCDÖ toplam puanı ile Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.48, p<.01), Baskın 

Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.36, p<.01), Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzı puanı 

(r=.47, p<.01), Öfkeli Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.41, p<.01), Duygudan Kaçıngan 

Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.46, p<.01), Manipülatif Kişilerarası İletişim Tarzı puanı 

(r=.35, p<.01), Küçümseyici Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.23, p<.05) arasında pozitif 

yönde anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. GRCDÖ Sıklık puanı ile sadece Öfkeli Kişilerarası 

İletişim Tarzı puanı (r=.22, p<.05) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. 

GRCDÖ İletişim puanı ile Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.27, p<.01), Baskın Kişilerarası 

İletişim Tarzı puanı (r=.23, p<.05), Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.33, p<.01), 

Öfkeli Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.20, p<.05), Manipülatif Kişilerarası İletişim Tarzı 

puanı (r=.20, p<.05), Küçümseyici Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.22, p<.05) arasında 

pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. GRCDÖ Doyum puanı ile Kişilerarası 

İletişim Tarzı puanı (r=.23, p<.05), Baskın Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.22, p<.05), 

Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.24, p<.05), Öfkeli Kişilerarası İletişim Tarzı 

puanı (r=.27, p<.01) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. GRCDÖ 

Kaçınma puanı ile Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.42, p<.01), Baskın Kişilerarası İletişim 
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Tarzı puanı (r=.32, p<.01), Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.29, p<.01), Öfkeli 

Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.31, p<.01), Duygudan Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzı 

puanı (r=.46, p<.01), manipülatif kişilerarası iletişim tarzı puanı (r=.35, p<.01), Küçümseyici 

Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.36, p<.01) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu 

bulunmuştur. GRCDÖ Dokunma puanı ile Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.41, p<.01), 

Baskın Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.42, p<.01), Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzı 

puanı (r=.34, p<.01), Öfkeli Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.32, p<.01), Duygudan 

Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.35, p<.01), Manipülatif Kişilerarası İletişim 

Tarzı puanı (r=.20, p<.05), Küçümseyici Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.40, p<.01) 

arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. GRCDÖ Erken Boşalma puanı ile 

Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.34, p<.01), Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzı puanı 

(r=.34, p<.01), Öfkeli Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.30, p<.01), Duygudan Kaçıngan 

Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.40, p<.01) ve Manipülatif Kişilerarası İletişim Tarzı puanı 

(r=.29, p<.01) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. GRCDÖ Empotans 

puanı ile kişilerarası iletişim tarzı puanı (r=.21, p<.05), Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzı 

puanı (r=.24, p<.05), Öfkeli Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.25, p<.05), Duygudan 

Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzı puanı (r=.25, p<.05) ve Manipülatif Kişilerarası İletişim 

Tarzı puanı (r=.21, p<.05) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. 
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BÖLÜM 4  

TARTIŞMA 

Bu bölümde, “Bulgular” bölümünde özetlenen araştırma sonuçları sırasıyla ele alınarak 

tartışılmıştır. İlk bölümde depresyon, ikinci bölümde anksiyete bozuklukları, üçüncü bölümde 

psikosomatik bozukluklar, son bölümde ise cinsel işlev bozukluğu olan ve olmayan kişilerden 

elde edilen bulgular tartışılacaktır. Her bölümde sırasıyla demografik değişkenlerin temel ve 

ortak etkileri, araştırma ve karşılaştırma grupları arasındaki farklılıklar, ele alınan psikopatoloji 

yordayan değişkenler ve incelenen değişlenler arasındaki ilişkiler ele alınacaktır. 

4.1. DEPRESYONU OLAN VE OLMAYAN BİREYLERDEN ELDE EDİLEN  

BULGULARIN TARTIŞILMASI 

4.1.1 Demografik Değişkenlere Yönelik Üç Faktörlü Varyans Analizi Sonuçlarının 

Tartışılması 

Hatırlanacağı gibi, örneklemin BDE ve KSE puanları üzerinde demografik 

değişkenlerin nasıl bir etkisi olduğunun incelendiği analiz sonucunda, hem BDE puanlarında 

hem de KSE puanlarında grubun temel etkisinin olduğu gözlenmiştir. Her iki ölçek puanları 

üzerinde grup etkisinin görülmesi beklendik bir sonuçtur ve karşılaştırma grubunun 

araştırmanın amaçları açısından uygunluğuna ilişkin bir kanıt olarak yorumlanabilir. Diğer 

demografik bilgilere ilişkin bazı sonuçlar (örneğin BDE üzerinde cinsiyet temel etkisinin 

bulunmayışı) literatürdeki bulgularla kısmen uyumsuz gibi görünmekle birlikte, tek tek her 

sonucun ele alınması sonuçların daha kolay anlaşılmasını sağlayacaktır.  

Literatürde birçok araştırmada, cinsiyet ve depresyon arasında önemli bir ilişkinin 

olduğu vurgulanmakta ve kadınların erkeklere oranla iki kat daha fazla depresyon yaşadığı 

belirtilmektedir (bkz. Nolen-Hoeksema, 2001, Öztürk, 2004). Bu yönde temel bir kabul 

olmakla birlikte, bu kabulün aksine sonuçlar veren çalışmaların da olduğu görülmektedir (bkz. 

Baumgart ve Oliver,1981). Bu çalışmada ise cinsiyetin depresyon üzerindeki temel etkisine 

bakıldığında anlamlı bir ilişki göstermediği sonucu çıkmıştır. Ancak burada dikkat edilmesi 

gereken nokta, veri toplama aşamasında kliniğe başvuran depresif kişilerin %77’sini kadınların 

oluşturmuş olmasıdır. Bu durum, beklendiği gibi, daha çok kadınların depresyon şikayeti 

yaşadığına ilişkin araştırma sonuçlarını desteklemektedir. Ancak bu çalışmada, bu farkın 

kadınların daha fazla depresyon yaşamalarından mı, yoksa erkeklerin yardım alma 
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eğilimlerinin daha az olmasından mı kaynaklandığını belirleme imkanı bulunmamaktadır 

(Erkeklerin depresyon yaşantısına ilişkin daha ayrıntılı bilgi için Mahalik ve Rochlen’nin 

(2006) özet çalışmasına bkz.). Dikkate alınması gereken ikinci bir konu da cinsiyet bağlamında 

depresyon yaşayan bireylerin, yaşadıkları depresyonun şiddeti bakımından farklılaşma 

göstermedikleridir (Wilhelm, Roy, Mitchell, Brownhill, Parker, 2002). Diğer bir ifadeyle, 

kadınlar erkeklere göre daha fazla depresyon yaşama riski taşımakla birlikte, depresyona giren 

bireylerin (kadın-erkek) yaşadıkları depresyonun şiddeti cinsiyete göre farklılaşmamaktadır. 

Hatırlanacağı gibi, bu çalışmada incelenen örneklem iki farklı uçta depresyon yaşayan 

kişilerden oluşmaktadır, diğer deyişle orta düzeyde depresyon yaşayanlar analize dahil 

edilmemiştir. Bu durumda örneklem, tam bir normal dağılım örneklemi sayılmamaktadır. 

Cinsiyet temel etkisinin çıkmayışının bir nedeninin bu olabileceği düşünülebilir. Son olarak, 

cinsiyetin temel etkisi bulunmamakla birlikte, grup, cinsiyet ve yaşın etkileşim etkisinin olduğu 

görülmektedir. Bu durum, cinsiyetin belirli bir yaş döneminde depresyon açısından önemli 

olabileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte erkek katılımcı sayısının daha fazla olduğu 

bir araştırma, cinsiyetin etkisine ilişkin daha aydınlatıcı bilgiler verecektir. 

Yaş ve depresyon ilişkisine bakıldığında, varyans analizi sonuçlarına göre, kişilerin 

depresyon yaşantıları üzerinde yaşın temel bir etkisinin olmadığı; ancak depresyon tanısı almış 

grupta, 17-25 yaş arasındaki bireylerin depresyon düzeylerinin, 35 yaşın üstündeki bireylerden 

yüksek olduğu görülmektedir. Birçok depresyon-yaş araştırmasını özetleyen Newman (1989), 

araştırmalar arasında tam bir tutarlılığın olmadığını belirtmektedir. Yine de Newman’ın 

aktardığı çalışmalara genel olarak bakıldığında, 35 yaşın altında ve 75 yaşın üstünde depresyon 

semptomlarında bir artışın olduğu görülmektedir. Yaşlanmayla birlikte depresyon yaşantısında 

artışın olabileceği belirtilmiş olsa da, bu çalışmada 50 yaşın üstünde katılımcı sayısının az 

olması ve üst yaş sınırının 65 olmasından dolayı, yaşlanmanın depresyon üzerindeki etkisine 

bakılamamıştır. Bununla birlikte, mevcut çalışmada, literatürle uyumlu olarak 25 yaşın altının 

depresyon için bir risk grubu olabileceği görülmüştür. Teachman (2006) da çalışmasında 18 

yaşından sonra depresyon semptomlarında bir artışın başladığını ve orta yaştan sonra 

düştüğünü vurgulamıştır. Ergenliğin sonu ve hayata atılma dönemi olması bakımından, 17-25 

yaş arasının, bireylerin yoğun stres (işsizlik gibi) (Yentürk ve Başlevent, 2007) ile karşı karşıya 

kaldıkları bir dönem olduğu düşünülebilir. Bu bağlamda, depresyonun gelişme olası olduğu 

söylenebilir.  
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Literatürde eğitim ve depresyon arasındaki ilişkiye bakıldığında, eğitim düzeyinin 

düşük olması ile depresyon arasında bir ilişkinin olduğunu belirten araştırmaların bulunduğu 

görülmektedir (bkz. Chiu, 2004; Slone ve arkadaşları, 2006). Mevcut araştırmada yapılan 

analizlerin sonuçları da literatürle uyumludur; eğitim düzeyinin depresyon üzerinde bir temel 

etkisinin olduğu görülmüştür. Düşük eğitim düzeyinde depresyonun daha yüksek olması, 

eğitimin bir koruyucu faktör olduğunu düşündürmektedir. Ancak etkileşim etkisine 

bakıldığında dikkat çeken sonuç, depresyon tanısı almış grupta lise mezunlarının depresyon 

puanlarının hem ilkokul-ortaokul mezunlarının hem de üniversite mezunlarının puanlarından 

yüksek olmasıdır. Ülkemiz koşulları göz önünde bulundurulduğunda işsizliğin lise mezunları 

için de büyük bir problem olduğu (Bozdağlıoğlu, 2008) ve önemli bir stres kaynağı olabileceği 

düşünülebilir. Özetle, depresyon açısından daha çok ilkokul-ortaokul ve lise mezunlarının risk 

grubunda olduğu söylenebilir.  

4.1.2. Depresyonu Olan ve Olmayan Bireylerin Kişilerarası Tarz, Kendilik Algısı, Öfke, 

Genel Psikolojik Belirtiler, Yaşam doyumu ve İlişkilerden Duyulan Memnuniyet 

Değişkenleri Açısından Karşılaştırılmasına Dair Bulguların Tartışılması 

 Depresif kişilerin, kişilerarası tarz, kendilik algısı ve öfke yaşantısı bağlamında normal 

kişilerden farklılaşıp farklılaşmadığı sorusunun yanıtını belirlemek amacıyla Bağımsız Gruplar 

T-testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara bakıldığında, depresyon grubundaki kişilerin, 

araştırmanın temel değişkenleri olan kişilerarası tarz, kendilik algısı, öfke davranışları ve 

kişilerarası öfke açısından karşılaştırma grubundan farklılaştığı görülmektedir. Bir başka 

deyişle, depresif kişilerin kişilerarası tarzlarının, normal kişilere göre daha olumsuz olduğu, 

kendilik algılarının daha düşük olduğu, daha fazla öfke davranışı gösterdikleri ve kişilerarası 

öfke yaşantılarının daha fazla olduğu söylenebilir. Elde edilen bu sonuçlar daha önce giriş 

bölümünde aktarılan araştırmaların sonuçlarıyla da paralellik göstermektedir. 

Temel değişkenlere ait alt ölçek toplam puanlarından hangilerinin depresif grup ile 

karşılaştırma grubunu birbirinden ayırdığına bakılması, yukarıda aktarılan sonuçların daha iyi 

anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Kişilerarası tarz alt ölçek puanlarından “kaçınan tarz, öfkeli 

tarz ve duyarsız tarz”ın iki grubu birbirinden ayırdığı; “baskın tarz, manipülatif tarz ve alaycı 

tarz”ın ise ayırmadığı görülmektedir. İki grubu birbirinden ayıran ve ayırmayan alt ölçeklere 

bir bütün olarak bakıldığında, depresif bireylerin daha pasif ve etkileşim üzerinde daha az 

kontrol sahibi bir kişilerarası tarzlarının olduğu dikkati çekmektedir. Bu bağlamda, depresif 

bireylerin yaşamları üzerinde kontrollerinin olmadığına ilişkin düşünceleri (Burger, 1984), 
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kişilerarası ilişkilerine de yansıyor olabilir. Olumsuz kişilerası etkleşimlerinin, kaçınan ve 

duyarsız bir tarz geliştirmelerine neden olabileceği, buna paralel olarak da daha fazla öfke 

duyabilecekleri söylenebilir.  

Öfke ile ilgili alt ölçeklere baktığımızda, Öfke Davranışları alt ölçeklerinden Saldırgan 

Davranışlar ve Kaygılı Davranışların iki grubu ayırt edici özelliklere sahip olduğu 

görülmektedir. Saldırgan öfke davranışları, Kişilerarası Öfkeli Tarz ile uyuşmaktadır ve 

regresyon analizinde de önemli bir yordayıcı olarak bulunmuştur. Literatürde de depresyon ve 

saldırganlık arasında bir ilişkinin olduğunu belirten çalışmalar bulunmaktadır (örn. Maiuro, 

O’Sullivan, Michael ve Vitaliano, 1989). Depresif bireylerin sosyal etkileşimlerde yüksek stres 

yaşadıkları göz önünde bulundurulursa (Hokanson ve ark. 1989), buna uygun olarak kaçınmacı 

ve kaygılı bir kişilerarası tarzlarının olabileceği ve beraberinde dışa yönelik bir öfke 

yaşantısının eşlik edebileceği düşünülebilir.  

4.1.3. Depresyonu Olan ve Olmayan Bireylerde Depresyonu Yordayan Değişkenlerin 

Tartışılması 

Depresif grup ve karşılaştırma grubu için ayrı ayrı yapılan regresyon analizlerinden 

elde edilen sonuçlar Tablo 3.6.’da ve Tablo 3.7.’de verilmişti. Tablo 3.6. incelendiğinde, hem 

depresyon tanısı almış grupta hem de karşılaştırma grubunda depresyonu yordayan 

değişkenlerin Öfke Davranışları, Kişilerarası Öfke, Kişilerarası Tarz ve Kendilik Algısı olduğu 

görülmektedir. Söz konusu değişkenler toplu halde, depresyon grubunda varyansın %54’ünü 

açıklarken, karşılaştırma grubunda açıkladığı yüzde (%15) daha düşüktür. Buradan 

bakıldığında, bu temel değişkenlerin depresyona doğru gidişte önemli bir rol oynadığı 

düşünülebilir. Diğer bir deyişle, olumsuz bir kendilik algısı ve birlikte giden olumsuz bir 

kişilerarası tarz, yaşanan kişilerarası öfke ve öfke davranışları hafif düzeyde olduğunda, normal 

bireylerin yaşadığı depresif belirtileri yordarken, daha ciddi düzeyde olumsuzlaşmaları ve 

özellikle de kendilik algısının ve öfke davranışlarının gittikçe olumsuz yönde artışı, daha ciddi 

düzeyde depresyonun habercisi olabilir. Kuşkusuz böyle bir tahminin kanıtlanması, ancak 

boylamsal çalışmalarla mümkündür. Fakat bu durumda da etik kaygılar devreye girecektir. 

Kendilik algısının özellikle depresyon yaşantısındaki önemi (Lewinsohn, Gotlib vd Seeley, 

1997) düşünüldüğünde, literatüre paralel bir sonuç olduğu söylenebilir.  

Tablo 3.7. incelendiğinde, depresyon tanısı almış grupta depresyonu yordayan bu alt 

boyutların, Saldırgan Davranışlar, İçe Dönük Öfke, Kendilik Algısı, Yaşam Doyumu ve 
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Kişilerarası Memnuniyet olduğu görülmektedir. Öncelikle depresif grupta depresyonu 

yordayan önemli değişkenlerden birisinin Saldırgan Öfke Tepkisi olduğu dikkat çekmektedir. 

Saldırgan öfke davranışı ve depresyon arasındaki ilişki literatürde de oldukça sık 

görülmektedir. Varyansın %25’ini tek başına açıklıyor olması ve İçe Dönük Öfke ile birlikte 

varyansın %48’ini açıklıyor olması, saldırgan öfke davranışının ya da genel olarak öfkenin, 

depresyon yaşantısındaki önemini göstermektedir. Saldırgan öfke davranışı, kişilerarası 

ilişkilerde aynı zamanda olumsuz bir iletişim/etkileşim şekli olarak da düşünülebilir. Öfke alt 

boyutlarından İçe Dönük Öfkenin de depresyonda etkili olduğu görülmektedir. İçe dönük öfke 

depresyonda beklendik bir durumdur (Clay, Anderson ve Dixon; 1993; Begley, 1994) ve 

saldırgan öfke davranışı ile ilişkilendirilecek olursa, saldırgan öfke davranışı, içe dönük 

öfkenin dışavurumu olarak da düşünülebilir. Yapılan çalışmada neden-sonuç ilişkisini 

belirleme olanağı bulunmadığından saldırgan öfke davranışının “depresyonun bir sonucu mu, 

yoksa depresyonun nedeni mi?” sorusuna cevap verme imkanı bulunmamaktadır. Ancak eğer 

saldırgan öfke davranışı depresyon yaşantısından önce bireylerde olumsuz bir etkileşim tarzı 

olarak bulunmaktaysa, böyle bir tutumun sosyal ilişkileri olumsuz etkileyeceğini düşünmek 

pek zor olmayacaktır. Kişinin sosyal ilişkilerine zarar veren böyle bir tutum, bireyin 

dışlanmasına ve “ben sevilmiyorum” düşüncesinin tetiklenmesine, bunun sonucunda da 

depresyon yaşantısına girmesine zemin hazırlayabilir. Ancak diğer bir olasılık da, Coyne’nin 

Depresyonun Etkileşimsel Tanımı Modeli bağlamında, depresyondaki bir bireyin, depresyon 

yaşantısından dolayı dışlanması sonucu insanlara karşı saldırgan bir öfke tepkisi 

geliştirmesidir. Başka bir dışlanma nedeninin ise olumsuz kişilerarası tarzdan 

kaynaklanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Her koşulda da, saldırgan bir öfke 

tutumunun bireyin ruhsal iyilik haline ciddi zarar vereceği ve kişilerarası ilişkilerini olumsuz 

etkileyeceği unutulmamalıdır.  

Kendilik algısı ve depresyon arasındaki ilişki, literatürde ve bir çok kuramda 

vurgulanmaktadır. Mevcut araştırmada uygulanan regresyon analizinde de kendilik algısının 

depresyonu yordadığı görülmüştür. Kendilik algısının düşmesi her ne kadar sadece depresyona 

has bir durum olmasa da depresyon yaşayan bireylerde olumsuz bir kendilik algısı 

beklenmektedir. İçe dönük öfkenin de depresyonu yordaması depresif kişilerin kendilerine 

yönelik olumsuz algılarını desteklemektedir.  

Son olarak, depresyonu yordayan değişkenler arasında bireyin yaşam doyumu ve 

kişilerarası memnuniyetinin olduğu görülmektedir. Beklendiği üzere, depresyon yaşayan 
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bireylerin yaşamlarına (Koivumaa-Honkanen, Kaprio, Honkanen, Viinamaki ve Koskenvuo; 

2004) ve kişilerarası ilişkilerine (Gotlib ve Whiffen, 1989) yönelik olumsuz bir düşünceleri 

bulunmaktadır. Bireylerin bu düşünceleri ve diğer yordayıcı değişkenler bir bütün olarak 

düşünüldüğünde, depresyon yaşayan bireyin kendisine yönelik olumsuz bir algısının olduğu ve 

öfke duyduğu, aynı zamanda dışa yönelik saldırgan bir öfke geliştirdiği, bu süreçte de 

kişilerarası ilişkilerinde olumsuz sonuçlar yaşadığı ve yaşamından doyum almadığı 

söylenebilir. 

Karşılaştırma grubundaki yordayıcı değişkenlerin boyutları incelendiğinde, depresif 

grupta görülen değişkenlerden, kendilik algısının, yaşam doyumunun ve kişilerarası 

memnuniyetin, karşılaştırma grubunda yaşanan depresif belirtileri yordamada etkili olduğu 

görülmektedir. Bunlara ek olarak, eğitim düzeyinin de kendi başına katkısı olan bir yordayıcı 

olduğu, aynı şekilde kişinin yaşamdan aldığı doyumun ve kişilerarası ilişkilerden duyduğu 

memnuniyetin de bir arada etkilerinin yanında depresif belirtileri yordamaya kendi başlarına da 

anlamlı katkılar yaptıkları görülmüştür (Bkz. Tablo 3.7.). Diğer bir deyişle, eğitim düzeyi 

düştükçe, yaşamdan ve kişilerarası ilişkilerden duyulan doyum azaldıkça, depresif belirtilerin 

artacağı tahmin edilebilir. Özetle, depresyon tanısı almış grup ile karşılaştırma grubundaki 

ortak yordayıcılara baktığımızda, bireyin yaşamına, ilişkilerine ve kendisine ilişkin bakış 

açısının önemi görülmektedir. Bu durum, bilişsel yaklaşımın olumsuz bilişsel üçlüsünü 

andırmaktadır. Karşılaştırma grubundaki, bireyler henüz klinik bir depresyon yaşamamakla 

birlikte, “her şey çok kötü” düşüncesinin depresyon üzerindeki etkisi görülmektedir.  

Karşılaştırma grubunda, bireyin kendisine, yaşamına ve ilişkilerine ilişkin olumsuz 

algılarının önemi görülürken, klinik depresyon yaşayan bireylerde, kendine yönelik olumsuz 

algı, içe ve dışa yönelik bir öfke dikkati çekmektedir. Bu durumda, henüz klinik bir depresyon 

yaşamayan bireylerde kendilik algısı ile ilişkilerden ve yaşamdan alınan doyum olumsuza 

kaydıkça, depresif bir durumun oluşabileceği; buna paralel olarak da saldırgan ve içe dönük 

öfke yaşantısı çıktıkça yaşanan depresyonun klinik düzeye çıkacağı düşünülebilir.  

Karşılaştırma grubunda ortaya çıkan eğitim düzeyi etkisi, ilgili literatürde de 

vurgulanmaktadır. Buna göre, eğitim düzeyi yükseldikçe depresyonun azalması beklendik bir 

sonuçtur (Chiu, 2004; Slone ve ark., 2006). Eğitim düzeyinin yükselmesinin, bireyin hem 

kendisine bakış açısına hem de yaşamdan doyum almasına katkı sağlayacağı düşünüldüğünde, 

bu durumun yukarıda belirtilen sonuçlarla uyum içinde olduğu söylenebilir.  
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4.1.4. Kişilerarası Tarz, Kendilik Algısı, Öfke ve Depresyon Arasındaki İlişkilerin 

Tartışılması 

Araştırma değişkenlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini belirlemek amacıyla yapılan 

analiz sonuçlarına bakıldığında, genel olarak değişkenlerin birbiriyle ilişkili olduğu 

görülmektedir. Bütün temel değişkenler arasında ilişkinin bulunması, kişilerarası tarzın, 

kendilik algısının ve öfke yaşantısının depresyon açısından önemli olan değişkenler olduğunu 

burada da yinelenmektedir. Daha açık bir deyişle, depresyonu yüksek olan bireylerin 

kendiliklerine ilişkin olumsuz bir algılarının olduğu (Gara ve ark., 1993; Galambos, Barker ve 

Krahn, 2006), olumsuz bir kişilerarası tarzlarının olduğu (Libet ve Lewinsohn, 1973) ve 

işlevsel olmayan bir öfke yaşantılarının olduğu (Ingram ve ark., 2007; Fava ve Rosenbaum, 

1998) görülmektedir. Temel değişkenlerin alt boyutlarına bakmak sonuçların daha iyi 

anlaşılmasına yardımcı olacaktır. 

T-testi sonuçları ile korelasyon analizi sonuçları arasında, beklendiği gibi, bir paralellik 

görülmektedir. T-testi sonuçlarından farklı olarak ise burada Kişilerarası Tarz alt ölçeklerinden 

Baskın Tarz ve Manipülatif Tarzın, Kişilerarası Öfke alt ölçeklerinden de İntikam Tepkilerinin 

depresyon ile bir ilişki gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Kişilerarası Tarz alt ölçeklerinden alaycı 

Tarz dışındaki beş tarzın, bütün temel değişkenlerle ilişki göstermesi, olumsuz kişilerarası 

tarzların kişinin iyilik hali üzerindeki önemini yinelemektedir. Kendilik Algısı ile Alaycı 

Kişilerarası Tarz arasında bir ilişkinin bulunmaması da yine beklendik yönde bir sonuçtur. 

Kendisine yönelik olumsuz algısı olan bir bireyin (Beck, Rush, Shaw ve Emery, 1983) 

başkalarını küçümseyici bir şekilde algılamayacağı beklenebilir. İntikam Tepkilerinin de 

depresyon ile bir ilişki göstermesi, regresyon analizinde önemli bir yordayıcı olarak bulunan 

Saldırgan Öfke Davranışı ile uyuşmaktadır. Umursamaz Öfke Tepkisi ile depresyon arasında 

bir ilişkinin olmaması ise, depresyondaki kişilerin normalden fazla umursamalarından 

kaynaklanan bazı sıkıntılar yaşadıkları düşünüldüğünde (olumsuz bilişsel üçlü) (Guidano ve 

Liotti, 1986)  beklendik bir sonuç olarak görülebilir. 

Son olarak bireylerin yaşamdan aldıkları doyumun ve kişilerarası memnuniyetlerinin 

depresyon ile olan ilişkilerine baktığımızda, oldukça yüksek bir ilişkinin olduğu dikkat 

çekmektedir. Daha önce de üzerinde durulduğu üzere, bireyin yaşamdan doyum almamasının 

(Koivumaa-Honkane ve ark., 2004) depresyon için önemli bir belirleyici olduğu görülmektedir. 

Yaşamdan doyum almamayı, gerek bilişsel yaklaşımın vurguladığı olumsuz bir düşünce 

(Guidano ve Liotti, 1986; Williams ve ark., 1997) olarak, gerekse davranışçı yaklaşımın 
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vurguladığı düşük olumlu pekiştireç (O’leary ve Wilson, 1986) olarak, bireyin ruhsal iyilik hali 

için temel oluşturmaktadır. 

4.1.5. Depresyon Örnekleminden Elde Edilen Bulguların Bir Bütün Değerlendirilmesi ve 

Öneriler 

Bütün analiz sonuçlarına bakıldığında, kişilerarası tarz, kendilik algısı, öfke ve 

depresyon arasında önemli sayılabilecek bir ilişkinin olduğu söylenebilir. Öfke 

değişkenlerinden saldırgan öfkenin depresyon üzerinde önemli bir rolünün olduğu 

görülmektedir. Saldırgan öfke davranışı ele alınırken, kişilerarası bir problem olduğu ve 

olumsuz bir etkileşim tarzı olduğu mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda 

kendisine ve dünyaya ilişkin olumsuz bir algısı olan bireyin, dışa yönelik saldırgan öfke 

tepkileri geliştirmesi olası gibi görünmektedir. Ayrıca öfke yaşantısının engellenmeden 

kaynaklandığı, engellenmenin de öğrenilmiş çaresizliğe neden olabileceği göz önünde 

bulundurulursa, bunların depresyon üzerinde etkisinin olabileceği söylenebilir.  

Olumsuz kendilik algısı olan depresif bireylerin, aynı zamanda olumsuz kişilerarası 

tarzlarının olduğu görülmektedir. Bu olumsuz kişilerarası tarzların bazıları, depresif duygu 

durumu ve olayları olumsuz algılama ile bağlantılı olabileceği gibi, olumsuz kişilerarası tarz 

(sosyal becerinin zayıflığı da denilebilir), bireylerin depresyona girmelerine öncül olabilir. 

Lewnisohn’un Sosyal Beceri Eksikliği Teorisi, etkili olmayan sosyal becerilerin depresyona 

yol açacağını vurgulamaktadır. Bu durumda, kendisine ilişkin olumsuz algısı olan bir bireyin, 

buna paralel olarak olumsuz kişilerarası bir tarz geliştirmesi depresyona olan yatkınlığını 

artırıyor olabilir. Literatürde depresif kişilerin erken dönemde yaşadıkları bağlanma sürecinde, 

kişilerarası becerilerini etkileyen faktörler ve kişilerarası becerilerdeki eksikliklerin depresyona 

yatkınlıkta önemli olabileceğini düşündüren çalışmalar bulunmaktadır (Abela ve ark., 2005; 

Alloy, 2001 ve Ingram, 2003). Bütün bunlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, girişte de 

üzerinde durulduğu üzere, bireyin anne ile etkileşime girmeye başlamasından itibaren 

geliştirdiği ve devamlı gelişmeye devam eden kendisine ilişkin algısı ile bu süreçte kazandığı 

kişilerarası tarzın depresyon yaşantısı üzerinde önemli bir etkisinin olduğu düşünülebilir. 

Bireylerin olumlu kişilerarası tarza sahip olmaları, diğer bir ifadeyle sosyal becerilerinin güçlü 

olması, aynı zamanda koruyucu ruh sağlığı açısından birey için büyük önem taşımaktadır. 

Olumlu geri bildirim ve pekiştireç sağlayan herhangi bir etkileşimin, bireyin ruhsal iyilik hali 

üzerinde ve kendisine ilişkin algısı üzerinde de olumlu sonuçlarının olacağı unutulmamalıdır. 
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Çalışmadan elde edilen sonuçlar ve literatürdeki diğer araştırmaların sonuçları 

kişilerarası tarzın, kendilik algısının ve öfkenin depresyon yaşantısındaki önemini açık bir 

şekilde göstermektedir. Bununla birlikte, bu çalışmada, cevaplanmamış ve özellikle müdahale 

konusunda önemli olan bazı sorular bulunmaktadır. Depresyon ile ilişkili bulunan 

değişkenlerin depresyon için öncül mü olduğu yoksa depresyonun bir sonucu mu olduğu 

sorusunu bu çalışma ile yanıtlamak oldukça güçtür. Bu bağlamda neden-sonuç ilişkisine yanıt 

verecek çalışmalar, müdahaleye ilişkin de önemli ipuçları verecektir. Örneğin, saldırgan öfke 

tepkilerinin depresyon sonucu mu olduğu yoksa depresyona öncül mü olduğunu bilmek, 

geliştirilecek bir müdahale programı için büyük önem taşıyacaktır. Daha geniş bir örneklem ve 

izleme çalışması içeren bir araştırma, klinik depresyon için aydınlatıcı olacaktır.  

Araştırmanın diğer bir sınırlılığı da, örneklemin, yaş ve cinsiyet özelliklerinden 

kaynaklanmaktadır. Literatüre bakıldığında, yapılan bazı depresyon araştırmalarında sadece 

kadınlarla çalışıldığı (örn. Hammen, 2003; Rinck ve Becker, 2005) ya da az sayıda erkek ile 

çalışıldığı (örn. Joorman, Hertel, Brozovich ve Gotlib, 2005) görülmektedir. Mevcut çalışmada 

olduğu gibi, kliniğe başvuran bireylerin önemli bir kısmının kadın olması, cinsiyetten bağımsız 

genellemelerin yapılmasını güçleştirmektedir. Olabildiğince erkek bireylerden de veri 

toplanmaya çalışılmış olsa da, yeterli olmadığı göz önünde bulundurularak, erkek bireylerin 

depresyon yaşantılarının kısmen de olsa farklılık gösterebileceği ve başka faktörlerin ön plana 

çıkabileceği dikkate alınmalıdır. Yine aynı şekilde yaş ranjının özellikle yaşlı bireyleri 

kapsamaması, yaşlanmanın etkisine bakılmasını da engellemiştir. Bu bağlamda, sonuçlar da bu 

örneklemin özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir.  

Yapılan regresyon analizi ile depresyon için önemli değişkenler belirlenmeye çalışılmış 

ve önemli bulgular elde edilmiştir. Bununla birlikte, yapılacak olan daha kapsamlı bir model 

analizinin bu değişkenlerin etkileşiminin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Neden sonuç ilişkisinin bilinmesinin önemi gibi, değişkenler arasındaki 

etkileşimler de müdahaleye ilişkin önemli bilgiler verecektir.  
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4.2. ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN VE OLMAYAN BİREYLERDEN ELDE 

EDİLEN BULGULARIN TARTIŞILMASI 

4.2.1 Demografik Değişkenlere Yönelik Üç Faktörlü Varyans Analizi Sonuçlarının 

Tartışılması 

Anksiyete ve genel psikolojik belirtiler (KSE) üzerinde demografik ve grup 

değişkenlerinin temel ve ortak etkilerinin incelendiği ANOVA sonuçlarına göre (bkz. Tablo. 

3.10.-3.12) anksiyete bozukluğu yaşayan bireyler, karşılaştırma grubuna göre anlamlı düzeyde 

daha fazla anksiyete ve genel psikolojik belirti düzeyine sahiptir. Daha açık bir deyişle, 

anksiyete bozukluğu yaşayan kişiler karşılaştırma grubuna oranla daha fazla anksiyete belirtisi 

ve daha yüksek düzeyde genel psikolojik belirti düzeyi sergilemektedirler.  

4.2.2. Anksiyete Bozukluğu Olan ve Olmayan Bireylerin Kişilerarası Tarz, Kendilik 

Algısı, Öfke, Genel Psikolojik Belirtiler, Yaşam doyumu ve İlişkilerden Duyulan 

Memnuniyet Değişkenleri Açısından Karşılaştırılmasına Dair Bulguların Tartışılması 

Anksiyete bozukluğu yaşayan bireylerin, herhangi bir anksiyete bozukluğuna sahip 

olmayan bireylere oranla daha olumsuz bir kişilerarası tarza sahip oldukları bulunmuştur. İlgili 

literatür incelendiğinde, anksiyeteli bireylerin, kişilerarası ilişkilerinde kendilerini fazla ortaya 

koymayan koruyucu sosyal stratejiler kullandıkları (Langston ve Cantor, 1989; Meleshko ve 

Alden, 1993; Alden ve Bieling, 1998); yeterli sosyal beceriye sahip olmadıkları ve sosyal 

performanslarını olumsuz değerlendirdikleri (Creed ve Funder, 1998; Rapee ve Lim, 1992); 

çatışma yaşamaktan ve duygu belirtmekten kaçındıkları (Davilla ve Beck, 2002; Oakman ve 

ark., 2003); daha fazla anksiyete bağlantılı sözel ve sözel olmayan davranışlar sergiledikleri ve 

daha kendileri odaklı oldukları (Papsdorf ve Alden, 1998; Heerey ve King, 2007); daha fazla 

kişilerarası ilişki zorlukları yaşadıkları ve diğerleri üzerinde bıraktıkları izlenimleri daha 

olumsuz değerlendirdikleri (Eng ve Heimberg, 2006; Erickson ve Newman, 2007) 

bulgulanmıştır. İlgili yazın ve mevcut çalışmanın bulguları birbirine paralellik göstermektedir. 

Çalışma sonuçlarına göre, anksiyete bozukluğu yaşayan bireyler “normal” bireylere oranla, 

kişilerarası ilişkilerinde “baskın, öfkeli, kaçıngan, duygudan kaçınan, manipülatif ve 

küçümseyici” kişilerarası ilişki tarzlarını daha fazla kullanmaktadırlar.  

 İlgili yazında, kişilerarası ilişkiler ve anksiyete ile ilgili yapılan çalışmalar, birkaç 

araştırma dışında genellikle sosyal fobi tanısı almış veya sosyal anksiyete düzeyi yüksek 

bireylerle yürütülmüştür. Ancak bu araştırmada, spesifik bir anksiyete bozukluğundan çok, 
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herhangi bir anksiyete bozukluğu yaşayan kişilerin ilişki tarzları değerlendirilmiştir. Bulgular, 

sosyal fobi tanısı almış veya sosyal anksiyete düzeyi yüksek bireylerden elde edilen bulgulara 

benzerlik göstermiştir. Daha açık bir deyişle, bu bireylerin kişilerarası ilişki tarzlarının 

“normal” bireylere oranla daha olumsuz olduğu bulgulanmıştır.  

Beck ve Clark (1997) anksiyete sırasında yaşanan temel bilişsel problemin, zararsız 

durum veya uyaranlara abartılı ve uygun olmayan bir tehdit anlamının yüklenmesi olduğunu 

belirtmektedirler. Yazarlara göre, kaygılı bireyler, tehdit ve tehlike içeren uyaranlara seçici bir 

dikkat geliştirerek çevredeki güven verici ipuçlarını görmezden gelirler. Daha önce de 

değinildiği gibi, anksiyete bozukluğu yaşayan bireyler, sosyal bilginin işlenişi sırasında çeşitli 

dikkat ve değerlendirme yanlılıkları sergilemektedirler. İlgili yazında, bu bireylerin özellikle 

sosyal tehdit içeren dışsal uyarıcılara daha duyarlı oldukları ve bu uyaranlarla ilgili otomatik 

bilgi işleme süreçlerini hemen başlattıkları (Amir, Foa ve Coles, 1998; Amir, Beard ve 

Przevorski, 2005; Musa ve ark., 2003; Mogg, Bradley ve Philippot, 2004);  belirsiz sosyal 

uyaranları daha olumsuz algıladıkları, orta düzeyde olumsuz olabilecek sosyal durumları 

felaketleştirdikleri, diğerlerinden gelen olumlu geri bildirimlerden çok olumsuzları 

değerlendirdikleri ve olumsuz sosyal durumlar üzerinde tekrarlı olarak daha fazla düşündükleri 

(Stopa ve Clark, 2000; Alden ve ark.,2007; Rachman ve ark., 2000)  bulgulanmıştır.  

Anksiyeteli bireylerin kendileri ve diğerlerine dair geliştirdikleri olumsuz bilişler, yaşadıkları 

iletişim becerileri eksiklikleri ve sosyal bilginin işlenişi sırasında sergiledikleri yanlılıklar, 

kişilerarası ilişkilerinde sergiledikleri davranışları ve kişilerarası tarzlarını olumsuz etkiliyor 

denebilir. Bu bireyler, muhtemelen diğerleri ile etkileşimlerinde her an tetikte ve tehlike 

beklentisi içinde oldukları için, ilişkilerinde daha savunmacı ve olumsuz bir kişilerarası tarzı 

benimsemektedirler. İlgili yazın, anksiyeteli bireylerin daha çok pasif davranışlar sergileyerek 

geri durduklarını, kendilerini fazla ortaya koymaktan, çatışma yaşamaktan ve duygu 

belirtmekten kaçındıklarını belirtmektedir. Ancak araştırma sonuçlarına göre, anksiyeteli 

bireyler kaçıngan davranma ve duygu belirtmekten kaçınmanın dışında, karşılaştırma grubuna 

göre daha fazla baskın, öfkeli, manipülatif ve küçümseyici ilişki tarzlarına da sahiptirler. Bu 

durumun olası sebeplerinden biri, yapılan araştırmalarda durumsal faktörlerin dikkate 

alınmaması olabilir. Anksiyeteli bireylerin her ortam, koşul ve bireyle benzer bir şekilde 

etkileşim kurduğunu söylemek güçtür. Muhtemelen bu bireyler, kendilerini daha az tehlikede 

hissettikleri ilişkilerinde, daha baskın ve öfkeli bir kişilerarası tarz benimseyebilmekte; 

kendilerini fazlaca tehlikede hissettiklerinde ise daha küçümseyici veya manipülatif 

davranabilmektedirler. Olası bir diğer açıklama ise yazında değinilen çalışmaların genellikle 
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sosyal fobi tanısı almış ve sosyal kaygı düzeyi yüksek bireylerle yürütülmüş olması ve diğer 

anksiyete bozukluğu yaşayan bireylerle ilgili değinilen çalışma sayısının azlığıdır. 

Anksiyete bozukluğu yaşayan grubun kişilerarası ilişkilerinde daha fazla öfke belirtisi 

yaşadığı ve yaşadıkları öfkeyi davranışlarına daha fazla yansıttıkları bulgulanmıştır. 

Kişilerarası Öfke Belirtileri alt ölçekleri değerlendirildiğinde, anksiyete bozukluğu yaşayan 

grubun daha fazla İntikam Tepkileri, Pasif Agresif Tepkiler ve İçedönük Öfke Tepkileri 

yaşadıkları bulunurken; Öfkeyle İlgili Davranışlar alt ölçekleri incelendiğinde ise kaygı 

bozukluğu yaşayan grubun daha fazla Saldırgan ve Kaygılı Davranışlar yaşadığı 

bulgulanmıştır.  Elde edilen bulgular ilgili yazınla örtüşmektedir. Yeragani ve Kumar (2000), 

panik bozukluk yaşayan bireylerin daha saldırgan ve düşmanca olduklarını bulgularken; 

Whitevide, Jonathan ve Abramowitz (2004) OKB tanısı almış bireylerin yüksek düzeyde öfke 

belirtileri yaşadıklarını bulgulamışlardır. Bir diğer çalışmada Weber ve arkadaşları (2004), 

soysal anksiyete düzeyi yüksek bireylerin, çatışma durumlarında geri çekilerek, öfkeyi 

bastırdıklarını ya da çatışmadan sonra, çatışma durumu ile ilgili düşünceleri sürdürerek, öfke 

belirtilerini taşımaya devam ettiklerini bulgulamışlardır. Diğer çalışmalarda TSSB yaşayan 

Vietnam askerlerinin, normal bireyler ve TSSB geliştirmeyen Vietnam askerlerine oranla, daha 

fazla öfke ve öfkeyle ilgili davranışsal belirtiler yaşadıkları bulgulanmıştır (Beckham, Moore 

ve Reynolds, 2000; Taft ve ark., 2007; Novaco ve Chemtop, 2002).  

Anksiyete ve öfke arasındaki ilişkileri değerlendiren çalışmalarda, Russell ve 

Mehrabian (1974), her iki duygunun da yüksek düzeyde uyarılma ve düşük düzeyde 

memnuniyet (pleasure) içerdiğini; öfkenin daha çok baskın duygu ve davranışlar içerirken, 

anksiyetenin ise pasif duygu ve davranışları içerdiğini bulgulamıştır. Zwemer ve Deffenbacher 

(1984) ise kişisel mükemmeliyetçilik, kaygılı beklenti ve felaketleştirme eğiliminin hem öfke 

ve hem de anksiyeteyi en iyi yordayan işlevsiz inançlar içinde olduğunu bulgulamışlardır. 

Yazarlara göre felaketleştirme, kaygılı beklenti ve kişisel mükemmeliyetçilik, tetikte oluş ve 

tepkiselliği artırabilmektedir. Öfkeli bireyler, diğerlerini suçlamaya eğilimli oldukları için, söz 

konusu aşırı uyarılma durumlarında tepkisel davranışlar sergilerken; anksiyeteli bireyler, 

yaşanan çatışma durumlarından kaçınmanın en iyi yol olduğunu düşünerek, daha pasif 

davranışlar sergileyebilmektedirler. Çalışmada anksiyete bozukluğu yaşayan bireylerin daha 

fazla İntikam Tepkileri, Pasif Agresif ve İçedönük Öfke Tepkilerine sahip oldukları 

bulgulanmıştı. Bu bulgular, anksiyeteli bireylerin çatışma durumlarında, gerekli çatışma çözme 

becerilerine sahip olmadıkları için genellikle çatışma yaşamaktan kaçındıkları bulgusunu 
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doğrular niteliktedir. Muhtemelen anksiyete bozukluğu yaşayan bireyler öfke uyandıran 

çatışma durumlarından kaçınarak çatışmayı çözümsüz kılmakta, çözümsüzlükten kaynaklı öfke 

belirtilerini taşımaya devam etmekte ve sonrasında intikam tepkileri sergileyerek, pasif agresif 

davranarak veya öfkelerini kendilerine döndürerek yaşanan aşırı uyarılma durumuyla baş 

etmeye çalışmaktadırlar.   

Araştırmada saptanan bir diğer bulgu ise anksiyete bozukluğu yaşayan grubun daha 

saldırgan ve anksiyeteli davranışlara sahip olduğudur. Tagney, Hill-Barlow ve arkadaşları 

(1996) saldırgan tepkilerin, doğrudan saldırganlık içeren tepkiler şeklinde gözlenebileceği gibi 

dolaylı yollardan birine zarar verme isteği şeklinde kendini gösteren dolaylı saldırgan tepkiler 

veya öfke uyandıran birey dışındaki birey veya nesnelere yönelmiş, yer değiştirmiş saldırganlık 

şeklinde de kendini gösterebileceğini ifade etmektedirler. Anksiyete bozukluğu yaşayan 

bireylerin duygu belirtmekten ve çatışma yaşamaktan kaçındıkları düşünülürse, bu bireylerin 

sergilediği saldırgan tepkilerin muhtemelen dolaylı yollardan ifade bulduğu söylenebilir.  

Kişilerarası Öfke ölçeği alt ölçeğinde, anksiyete bozukluğu yaşayan bireylerin daha fazla pasif 

agresif davrandıkları bulgusu bu görüşü destekler niteliktedir.  

Anksiyete bozukluğu yaşayan bireylerin kendilik algılarının herhangi bir bozukluğu 

olmayan gruba göre daha olumsuz olduğu bulgulanmıştır. Elde edilen sonuçlar ilgili yazınla 

örtüşmektedir. Kendilik algısı ve anksiyete arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmalarda, 

anksiyete bozukluğu yaşayan bireylerin kendilik algılarının daha olumsuz olduğu 

belirtilmektedir (Ehntholt, Salkovski ve Rimes,1998; Wilson ve Rapee, 2006; Kirkcadly ve 

ark.,1998).  

İlgili yazında, anksiyete bozukluğu yaşayan bireylerin güvensiz bağlanma yaşantılarına 

sahip olduğu ileri sürülmektedir (Darcy, Davilla ve Beck, 2005; Alden, 2004). Hazan ve 

Shaver (1987) güvensiz bağlanan bireylerin kendileri hakkında daha olumsuz tutumlara sahip 

olduklarını ve diğerleri tarafından da daha az kabul gördüklerine inandıklarını belirtirken; 

Bartholomew ve Horowitz (1991) güvenli bağlananlara kıyasla, güvensiz bağlananların 

kendilerine ve diğerlerine dair daha olumsuz algılara sahip olduklarını öne sürmüşlerdir. 

Guidano ve Liotti (1983) de yaptıkları klinik gözlemler sonucu agorafobi, diğer fobik 

bozukluklar ve OKB yaşayan bireylerin bağlanma yaşantıları sonucu kendilerine dair çift 

yönlü, hem olumlu hem de olumsuz algılar geliştirdiklerini, ancak olumsuz algıların daha 

baskın gelerek bu kişilerin kendilerini daha olumsuz algılamalarına neden olduğunu ifade 

etmişlerdir. Anksiyete bozukluğu yaşayan kişilerin olumsuz bir kendilik algısına sahip 



 129 

olmalarının olası nedenleri arasında, yanlı bilgi işleme süreçleri sonucu, bu bireylerin 

diğerlerinden gelen olumsuz tepkilere daha duyarlı olmaları, kendileri ile ilgili olumlu geri 

bildirimleri görmezden gelerek bilgi işleme süreçlerine dahil etmemeleri, edindikleri katı 

kişilerarası tarzlarından dolayı, genellikle diğerlerinden benzer davranışlar çekerek bu olumsuz 

algılarını doğruluyor olmaları olabilir. Nitekim Smith-Lovin ve Robinson (1992) özsaygı 

seviyesi düşük bireylerin performansları ile ilgili olumsuz geri bildirimleri seçme eğiliminde 

olduklarını, özsaygı seviyesi yüksek bireylerin ise genellikle övüldüklerinde kendilerini daha 

iyi hissettiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca yazarlar, özsaygı seviyesi düşük bireylerin, kendilerini 

kötü hissettirse bile kendilik algıları ile tutarlı geribildirim veren, daha eleştirel bireylerle 

etkileşime girme eğilimi içinde olduklarını bulgulamışlardır.  

Anksiyeteli bireylerin kendilerine yönelik olumsuz algılarının olası sebeplerinden bir 

diğeri ise kişilerarası ilişkilerde yaşadıkları zorluklar olabilir. Daha önce de değinildiği gibi, 

anksiyeteli bireyler daha olumsuz bir kişilerarası tarza sahiptirler, kişilerarası ilişkilerinde daha 

saldırgan davranabilmektedirler ve daha fazla kişilerarası ilişki zorlukları yaşamaktadırlar.  

Edindikleri bu olumsuz tarz, bu kişilerin diğer insanlarla yakın ve doyurucu ilişkiler 

kurmalarını ve kendilerini önemli ve değerli hissettirebilecek ilişki ağlarının içine girmelerini 

zorlaştırıyor olabilir.  

Anksiyete bozukluğu yaşayan bireylerin genel psikolojik belirti düzeylerinin 

karşılaştırma grubuna göre daha fazla olduğu; bu kişilerin daha fazla Depresyon, 

Somatizasyon, Hostilite ve Olumsuz Benlik belirtileri yaşadıkları bulgulanmıştır. Elde edilen 

bulgular, ilgili yazınla örtüşmektedir. Anksiyete ve depresyon arasındaki ilişkileri inceleyen 

araştırmalarda, depresyonun anksiyete bozukluklarıyla birlikte görülme oranının diğer 

bozukluklara göre daha yüksek olduğu belirtilmektedir (van Balkom ve ark., 2000; Essau ve 

ark., 2000; Brown ve ark., 2001; Yerevanian ve ark., 2001). Anskiyete bozuklukları ve genel 

belirti düzeyi ilgili araştırmalar incelendiğinde, Härter ve arkadaşları (2003) anksiyete 

bozukluğu yaşayan bireylerde hipertansiyon, kardiyak ve gastrointestinal problemler ve migren 

gibi şikâyetlerin daha sık görüldüğünü; van Balkom ve arkadaşları  (2000) anksiyete 

bozukluğu yaşayan bireylerin, daha fazla kronik somatik problemler yaşadığını; Özkan ve 

arkadaşları (1998) YAB yaşayan bireylerde yüksek düzeyde somatik belirtiler gözlendiğini; 

Noyes ve arkadaşları (2004) panik bozuklukta depresyona oranla daha fazla bedensel uğraşılar 

ve hipokondriyak belirtiler gözlendiğini; Kennedy ve arkadaşları (2001) da YAB ve PB’de 

karşılaştırma grubuna göre daha yüksek düzeyde hostilite, somatizasyon ve anksiyete belirtileri 
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gözlendiğini belirtmektedirler. Daha önce değinildiği gibi, anksiyete bozukluğu yaşayan 

bireylerin kendilik algılarının daha olumsuz olduğu ve daha fazla öfke belirtileri yaşadıkları 

bulgulanmıştır.  

Anksiyete bozukluğu yaşayan bireylerin, Yaşam Doyumu ve Kişilerarası İlişki 

Memnuniyeti Puanlarının karşılaştırma grubundan anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu ve bu 

değişkenlerin anksiyete üzerinde yordayıcı güçlerinin olduğu bulgulanmıştır. Elde edilen 

bulgular ilgili yazınla örtüşmektedir. İlgili yazında anksiyete bozuklukları ve yaşam kalitesinin 

değerlendirildiği çalışmalarda, anksiyete bozukluğu yaşayan kişilerde yaşam kalitesinde ve 

sosyal ilişkilerde bozulma olduğu ( Hansson, 2002; Magotsi ve ark., 2000; Massellis ve ark., 

2003), anksiyete düzeyi yüksek yaşlıların yaşamdan daha az doyum aldığı (Nagotomo ve ark., 

1995) ve endişe düzeyi yüksek üniversite öğrencilerinin yaşam doyumlarının daha düşük 

olduğu (Paolini ve ark., 2006)  belirtilmektedir.  

Hansson (2002) özellikle panik bozukluk ve travma sonrası stres bozukluğunda yaşam 

kalitesindeki düşüşlerin daha belirgin olduğunu, Massellis ve arkadaşları (2003) ise obsesyon 

şiddetinin ve eşlik eden depresyon belirtilerinin yaşam kalitesinin düşüşünde etkili değişkenler 

olduğunu belirtmektedirler. Anksiyete bozukluğu yaşayan kişilerde, yaşanan semptom şiddeti 

ve eşlik eden diğer bozuklukların yaşamı kısıtlaması ve yaşam doyumunu düşürmesi olası 

açıklamalardan biri olabilir. Ancak, çalışma bulgularından elde edildiği gibi anksiyete 

bozukluğu yaşayan kişilerin kendileri ve diğerleri ile ilgili olumsuz algıları, yaşadıkları 

kişilerarası ilişki zorlukları, yalnızlık düzeylerinin daha yüksek oluşu ve yakın ilişkilerden 

aldıkları doyumun daha düşük olduğu düşünüldüğünde, yaşamdan alınan doyumun ve 

kişilerarası ilişkilerden duyulan memnuniyetsizliğin de yüksek olması şaşırtıcı değildir. 

Nitekim Bolton (1986) etkisiz iletişimin bir kişilerarası uzaklık yarattığını ve bu uzaklığın 

yalnızlık, aile problemleri, mesleki yetersizlik, tatminsizlik, stres, fiziksel hastalıklar ve hatta 

ölümle sonuçlanabileceğini belirtmektedir.  

 

4.2.3. Anksiyete Bozukluğu Olan ve Olmayan Bireylerde Depresyonu Yordayan 

Değişkenlerin Tartışılması 

Regresyon analizleri yapılırken, öncelikle toplam puanlar açısından araştırma 

değişkenlerinin anksiyete üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu ve sonrasında alt ölçek 
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puanları devreye sokularak, hangi alt ölçek değişkenlerinin anksiyete üzerinde yordayıcı gücü 

olduğu saptanmaya çalışılmıştır. 

Anksiyete bozukluğu olan grupta, toplam puanlar için yapılan regresyon analizi 

incelendiğinde (bkz. Tablo 3.15), Cinsiyet, Öfkeyle İlgili Davranışlar, Kişilerarası Öfke, 

Kişilerarası İlişki Tarzı ve Kendilik Algısı değişkenlerinin birlikte anksiyete üzerinde yordayıcı 

güçlerinin olduğu ve birlikte varyansın %50’sini açıkladıkları bulgulanmıştır. Cinsiyet ve 

Öfkeyle İlgili Davranışlar değişkenlerinin tek başına anksiyete üzerinde yordayıcı güçleri 

olduğu bulgulanırken; diğer değişkenlerin böyle bir gücü yoktur. Cinsiyet değişkeni, varyansın 

%23’ünü açıklayarak anksiyetenin en güçlü yordayıcısı olarak bulgulanırken; diğer 

değişkenlerin varyansa anlamlı bir katkıları olmadığı görülmektedir.  

Cinsiyet ve anksiyete arasındaki ilişkileri değerlendiren araştırmalar incelendiğinde, 

tanı alan grupta kadınların anksiyete düzeyinin erkeklerden daha yüksek olduğu, tanı almayan 

grupta ise böyle bir farklılaşma yaşanmadığı (Lewinson ve ark., 1998); anksiyete bozukluğu 

yaşayan bireylerde anksiyete düzeyi açısından anlamlı bir farklılaşma bulgulanmadığı ancak, 

kadınların daha fazla sınır düzeyde anksiyete belirtileri yaşadığı (Miriam Loewental ve 

ark.,1997); normal bireylerle yürütülen çalışmalarda kadınların erkeklerden daha yüksek 

düzeyde anksiyete belirtileri yaşadıkları (Armstrong ve Khawaya, 2002; Abdel-Khalek ve 

Alansari, 2004) bulunmuştur. Ülkemizde yapılan çalışmalarda Öyeçkin (2008) Erzincan devlet 

hastanesi psikiyatri kliniğine başvuran kadınlarda erkeklere oranla daha fazla anksiyete 

bozukluğu tanısı konduğunu; Balat ve Akman (2006) lise öğrencileri ile yaptıkları çalışmada 

kız öğrencilerin daha fazla anksiyete belirtileri yaşadıklarını ve Özcan  ve ark., (2006) ayaktan 

psikiyatri kliniğine başvuran kadınlarda daha fazla yaygın anksiyete bozukluğu görüldüğünü 

belirtmektedirler. İncelenen araştırma sonuçlarından yola çıkılarak, kadın olmanın anksiyete 

belirtileri yaşamak açısından bir risk faktörü olduğu söylenebilir.  

Çalışmada, anksiyete bozukluğu yaşayan bireylerde cinsiyet ve anksiyete belirtileri için 

sonradan yapılan “t” testi analizinde, kadınların erkeklere oranla anlamlı düzeyde daha düşük 

anksiyete belirtileri yaşadıkları bulgulanmıştır. Anksiyete bozukluğu görülme sıklığı kadınlara 

göre erkeklerde daha fazladır, ancak erkekler bozukluk geliştikten sonra anksiyete belirtilerini 

daha şiddetli yaşıyor olabilir. Arrindell ve ark., (2003) yaptıkları çalışmada, anksiyete 

bozukluğu yaşayan kadın ve erkeklerde, eril cinsiyet rol yönelimi stres (masculinity gender 

role stres) düzeyi yüksekliğinin, cinsiyetten bağımsız olarak, agorafobik korkular, kan fobisi, 

sosyal korkular, kontrol obsesyonları ve yıkama kompulsiyonları ile ilişkili olduğunu 
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bulgulamışlardır. Eril cinsiyet rol yönelimi stresi, fiziksel rekabet gerektiren durumlarda 

başarısızlık korkusu, duygu belirtmekte yetersizlik, kadınların yönetimi altında olma korkusu 

(örneğin bir kadın patrona sahip olmak gibi), entellektüel yetiler konusunda duyulan korkular 

ve iş ve cinsel yaşamda başarısızlık korkusu gibi erkek rolleri açısından stres verici olabilecek 

durumları içermektedir. Yine benzer bir araştırmada, Eisler ve ark., (1988) erkeklerin kadınlara 

göre daha fazla eril cinsiyet rol yönelimi stresi yaşadıklarını ve bu stresinin öfke ve anksiyete 

belirtilerini artırdığını bulgulamışlardır. Yazarlar, erkeklerin cinsiyet rolleri açısından daha 

saldırgan, dayanıklı ve cinsel güçlerini kanıtlama çabası içinde olduklarını, kadınların ise daha 

uysal, bağımlı ve kaygılı olduklarını belirtmektedir. Anksiyete bozukluğu yaşayan erkeklerde, 

yaşanılan anksiyete belirtileri iş ve diğer yaşam alanlarında bireyin işlevselliğini olumsuz 

etkilediği için daha tehdit edici olarak algılanabilir. Özellikle cinsel yaşam ve iş yaşamı 

alanında, stres kaynaklı yaşanan zorluklar, erkeklerde yaşanılan anksiyete düzeyini daha da 

artırıyor olabilir. Wittenberg ve Reis (1986) iletişim becerileri açısından erkeklik ve kadınlığın 

(masculinity-feminity) farklı iletişim becerileri ile ilişkili olduğunu, atılganlık ve ilişki 

başlatma becerilerinin daha çok erkeklik ile ilişkiliyken; ilişkiyi geliştirici beceriler olan 

kendini açma, öğüt verme ve rehberlik etme gibi becerilerin daha çok kadınlıkla ilişkili 

olduğunu belirtmektedirler. Erkeklerin öğrenilmiş cinsiyet rolleri açısından, daha güçlü 

olmaları gerektiğini düşünmeleri, başarı ve rekabete önem vermeleri, kendilerini açmakta ve 

duygu belirtmekte zorluk yaşamaları, yaşadıkları anksiyete belirtileriyle tek başlarına mücadele 

etmelerine ve sosyal destek almak konusunda zorluk yaşamalarına neden oluyor olabilir. Bu 

durum yine yaşanılan anksiyete belirtilerinin daha şiddetli yaşanmasını sağlıyor olabilir. Bu 

durumun olası sebeplerinden bir diğeri de örneklemde erkek sayısının kadın sayısına oranla 

daha düşük olması olabilir. Anksiyete bozukluğu yaşayan grupta erkek sayısının azlığı, 

ortalamaların yükselmesine ve olmayan bir farklılığın varmış gibi görünmesine neden olmuş 

olabilir.  

Anksiyete bozukluğu olan grupta alt ölçek puanları için yapılan regresyon analizleri 

incelendiğinde (bkz. Tablo 3.16), cinsiyet, Sakin Davranışlar, Kendilik Algısı, Yaşam Doyumu 

ve Kişilerarası İlişki Memnuniyeti değişkenlerinin anksiyete üzerinde yordayıcı güçlerinin 

olduğu ve birlikte varyansın %79’nu açıkladıkları görülmüştür. Bütün değişkenlerin anksiyete 

üzerinde tek başına yordayıcı güçleri bulunmaktadır. Anksiyeteyi en güçlü yordayan değişken, 

varyansın %37’sini açıklayan cinsiyet; varyansa % 25’lik katkısı olan Sakin Davranışlar 

anksiyeteyi en güçlü yordayan ikinci değişken ve varyansa % 15 katkısı ile Kişilerarası İlişki 

Memnuniyeti ise anksiyeteyi en güçlü yordayan üçüncü değişkendir.  
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Alt ölçekler için yapılan regresyon analizinde, cinsiyetten sonra anksiyeteyi en etkili 

yordadayan değişken, Öfkeyle İlgili Davranışlar ölçeği alt ölçek değişkenlerinden Sakin 

Davranışlar olmuştur. Sakin Davranışlar alt ölçeği maddeleri şöyledir: “Soğukkanlılığımı 

korurum”, “Çözüme yönelik düşünmeye çalışırım”, “Unutmaya çalışırım”, “Daha da 

sakinleşmeye çalışırım”, “Kendime sürekli sakin ol diye telkinde bulunurum”, “Sakinleşmek 

için olayın nedenlerini sorgularım”, “Kendi kendine geçmesini beklerim”, “Hoşlanmadığım 

fikirlerimi örtbas etmeye çalışırım”, Öfkemi göstermem” . Maddelere bakıldığında, genellikle 

geri çekilme, öfke göstermeme ve pasif bir tutum sergileme şeklinde yorumlanabilecek 

özelliklere sahip oldukları görülmektedir. Anksiyete bozukluğu yaşayan bireyler, daha önce de 

değinildiği gibi çatışma yaşamaktan ve duygu belirtmekten kaçınmaktadırlar (Davilla ve Beck, 

2002; Oakman ve ark., 2003). Sakin Davranışlar ve araştırma değişkenleri arasındaki 

korelasyonlar incelendiğinde Sakin Davranışlar ve İçedönük Öfke arasında diğer bütün 

değişkenlere oranla daha yüksek ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki görülmektedir. Sakin 

Davranışlar arttıkça İçedönük Öfke Tepkileri de artmaktadır ya da tam tersi bir ilişkisellik söz 

konusudur. Daha önce de değinildiği gibi, bastırılmış öfkenin anksiyete, depresyon ve bedensel 

yakınmalarla ilişkili olduğu bulgulanmıştır. (Bridewell ve Chang, 1997; Begley, 1994). 

Anksiyete bozukluğu yaşayan bireyler muhtemelen çatışma durumlarında geri çekilmekte, 

çatışma yaşamaktan kaçındıkları için kendilerini sakinleştirmeye çalışmaktadırlar. Ancak bu 

durum, çatışma durumundan kaynaklı yaşadıkları uyarılmışlık durumunun son bulmasını ve 

öfkenin boşaltılmasını engellemektedir. Weber ve arkadaşları (2004)’ün bulguladığı gibi, bu 

kişiler çatışma durumlarında geri çekilerek, öfkeyi bastırmakta ya da çatışmadan sonra, çatışma 

durumu ile ilgili düşünceleri sürdürerek, öfke belirtilerini taşımaya devam etmektedirler. 

Dolayısıyla sakin davranma, anksiyete bozukluğu yaşayan bireyler için olumlu bir sonuçtan 

ziyade daha fazla olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu bireylerin kendilik algılarının da 

olumsuz olduğu düşünüldüğünde, çatışma durumlarından sonra kendilerini suçlamaları ve 

yaşanılan durumla ilgili kendilerini hatalı görmeleri beklenebilecek bir durumdur. Yaşanan 

durumla ilgili sorumluluğu kendine atfetme, bu bireylerde yaşanılan öfkenin kendilerine 

döndürülmesine neden oluyor olabilir.  

Araştırma sonuçlarına göre Sakin Davranışlar için anksiyete ve karşılaştırma grubu 

arasında anlamlı bir farklılaşma bulgulanmamıştır. Bu durumun olası bir açıklaması şöyle 

olabilir. Anksiyete bozukluğu yaşayan bireylerin aksine, yaşamayanlar, kendilerinin ve çatışma 

yaşadıkları bireylerin sakinleşmesini beklemekte ve sonrasında çatışma yaşamaktan ve duygu 

belirtmekten çekinmedikleri için çatışma durumunu çözmek için harekete geçmektedirler. 



 134 

Anksiyete bozukluğu yaşayanların aksine, daha olumlu bir kişilerarası tarza ve daha olumlu 

sosyal becerilere sahip oldukları için, yaşanılan çatışmayı çözme şanslarının daha yüksek 

olduğu söylenebilir. Dolayısıyla sakin davranma, herhangi bir bozukluğu olmayan kişilerde 

çatışma sırasında mola vererek sakinleşmeyi sağlıyor ve olumlu sonuçlar doğuruyor olabilir.  

Herhangi bir bozukluk yaşamayan grupta, toplam puanlar için yapılan regresyon 

analizinde, anksiyete bozukluğu yaşayan gruptan farklı olarak, gelir durumunun araştırma 

değişkenleri ile birlikte anksiyete üzerinde yordayıcı gücünün olduğu ve bu değişkenlerin 

birlikte varyansın %30’nu açıkladıkları bulgulanmıştır (bkz. Tablo 3.15). Anksiyeteyi en etkili 

şekilde yordayan değişkenin gelir durumu olduğu ve varyansın tek başına % 25’ni açıkladığı 

görülmektedir. Yapılan çalışmalarda, erken başlangıçlı anskiyete bozukluğu yaşayan bireylerin 

genellikle işsiz (Turnbul ve ark.,1990) ve düşük gelir grubunda (Thomas ve ark., 2007) 

oldukları bulgulanmıştır. Ayrıca yatarak tedavi gören düşük gelir grubundaki depresyon 

yaşayan bireylerin, psikoterapiden faydalanma şanslarının, semptomlarında ve 

işlevselliklerindeki iyileşmenin daha az olduğu belirtilmektedir (Lorant ve ark., 2003).  

Herhangi bir bozukluğu olmayan bireylerde düşük gelir durumunun anksiyete belirtileri 

geliştirmede bir risk faktöü olabileceği söylenebilir. Düşük gelir durumu ile birlikte yaşam 

stresörlerinin artması beklenen bir şeydir. Yatkınlığı olan bireylerde, artan stres faktörleri ile 

birlikte anksiyete belirtileri geliştirme riskinin de yükselebileceği düşünülebilir. Ayrıca 

ülkemiz koşullarında psikoterapi hizmetinin daha çok yüksek gelir grubundaki bireylere 

yönelik olması, düşük gelir grubundaki bireylerin genellikle devlet hastanelerine başvurmaları, 

ancak uzman hekim yetersizliğinden dolayı kendilerine ayrılan sürenin çok kısıtlı olması gibi 

nedenler yine düşük gelir grubunun yaşadığı dezavantajları artırmaktadır. Olası yüksek 

düzeydeki stres faktörleri, düşük eğitim düzeyinden kaynaklı anksiyeteyi tanıma, anksiyete ile 

baş etme ve anksiyete konusunda bilgi edinmede yetersizlik yaşama veya bilgiye ulaşmada 

güçlük çekme gibi etkenler düşük gelir düzeyine sahip bireylerin anksiyete düzeylerinin daha 

yüksek olmasına neden oluyor olabilir.  

Herhangi bir bozukluk yaşamayan bireylerde alt ölçek puanları için yapılan regresyon 

analizlerinde gelir durumu, kendilik algısı, yaşam doyumu ve kişilerarası ilişki memnuniyeti 

değişkenlerinin birlikte anksiyete üzerinde yordayıcı güçlerinin olduğu ve varyansın %30’unu 

açıkladıkları bulgulanmıştır. 

Öfkeyle İlgili Davranışlar, Kişilerarası Öfke, Kişilerarası İlişki Tarzı ve Kendilik 

Algısı, değişkenlerinin, hem anksiyete bozukluğu yaşayan hem de herhangi bir bozukluğu 
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olmayan grupta, yaşanılan anksiyete düzeyi üzerinde yordayıcılıklarının olduğu bulgusu, bu 

değişkenlerin hem sağlıklı hem de tanı alan grupta anksiyete üzerinde önemli bir etkiye sahip 

olduğunu ortaya koymaktadır. Alt ölçekler için yapılan regresyon analizlerinde ise Kendilik 

Algısı, Yaşam Doyumu ve Kişilerarası İlişki Memnuniyeti değişkenlerinin hem tanı alan 

grupta, hem de “normal” bireylerde anksiyeteyi yordayabilen ortak değişkenler olduğu 

görülmektedir.  

4.2.4. Kişilerarası Tarz, Kendilik Algısı, Öfke ve Anksiyete Bozuklukları Arasındaki 

İlişkilerin Tartışılması 

Kendilik algısı, yaşam doyumu ve kişilerarası ilişki memnuniyeti değişkenlerinin diğer 

değişkenlerle ilişkisi incelendiğinde, anksiyete bozukluğu yaşayan ve yaşamayan bireylerde, 

kendilik algısı olumsuzlaştıkça, bireylerin anksiyete düzeylerinin de arttığı, kişilerarası ilişki 

tarzlarının olumsuzlaştığı, kişilerarası öfke düzeylerinde ve öfke tepkilerinde artış yaşandığı 

görülmektedir. Keza yaşam doyumu ve kişilerarası ilişkilerden duyulan memnuniyet düştükçe, 

anksiyete düzeylerinin arttığı, kişilerarası ilişki tarzlarının olumsuzlaştığı, kişilerarası öfke 

düzeylerinde ve öfke tepkilerinde yine artış olduğu ortaya çıkmaktadır. Bütün bu değişkenlerin 

karşılıklı birbirini etkilediği düşünüldüğünde; anksiyeteli bireylerin muhtemelen, çocuklukta 

yaşadıkları bağlanma yaşantıları sonucu kendilerine ve diğerlerine dair olumsuz algılar 

geliştirdikleri, bu olumsuz algıların bireyin düşünce süreçlerini, duygu ve davranışlarını 

şekillendirerek olumsuz bir kişilerarası tarz geliştirmelerine sebep olduğu söylenebilir. Bireyin 

geliştirdiği bu olumsuz kişilerarası ilişki tarzı, katı ve değişmez davranış ve tepkiler içerdiği 

için, muhtemelen diğerlerinden genellikle benzer tepkiler almasına neden olabilir. Anksiyete 

bozukluğu yaşayan bireylerin, kişilerarası ilişkilerinde genellikle pasif ve kaçıngan davrandığı 

düşünülürse, bu kişilerin diğerlerinden genellikle daha baskın tepkiler aldığı söylenebilir. 

Diğerlerinden alınan benzer tepkiler ve bilgi işleme süreçlerindeki yanlılıklarla birlikte, 

anksiyete bozukluğu yaşayan bireyler, kendilerine ve diğerlerine dair geliştirdikleri olumsuz 

algıları devam ettiriyor ve tekrardan bu olumsuz algılar anksiyeteli bireylerin düşünce, duygu 

ve davranışlarını etkiliyor olabilir.  

4.2.5. Anksiyete Bozukluğu Örnekleminden Elde Edilen Bulguların Bir Bütün 

Değerlendirilmesi ve Öneriler 

Anksiyete bozukluğu örnekleminden elde edilen bulgular sonucunda, anksiyete 

bozukluğu yaşayan bireylerin “normal” bireylere oranla daha olumsuz bir kişilerarası tarz ve 
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kendilik algısına sahip oldukları, kişilerarası ilişkilerinde daha fazla öfke ve öfkeyle ilgili 

davranışsal ve duygusal belirti yaşadıkları, yaşam doyumlarının ve kişilerarası ilişki 

memnuniyetlerinin daha düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca Öfkeyle İlgili Davranışlar, 

Kişilerarası Öfke, Kişilerarası İlişki Tarzı ve Kendilik Algısı değişkenlerinin hem anksiyete 

bozukluğu yaşayan hem de “normal” bireylerde yaşanılan anksiyete düzeyi üzerinde önemli 

etkilere sahip oldukları ve her iki grupta da yaşanılan anksiyeteyi yordayabildikleri 

görülmüştür.  

 Bu çalışmada anksiyete bozuklukları genel olarak değerlendirilmiş ve spesifik olarak 

tanı grupları arasındaki farklılıklara değinilememiştir. Daha geniş ve demografik değişkenlerin 

dengeli dağılımının sağlandığı bir örneklemle, daha genellenebilir verilere ulaşılabileceği ve 

örneklemde tanı gruplarının ayrıştırılması ile tanı grupları arasında ne gibi farklar olduğunun 

saptanabileceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra, kişilerarası ilişki tarzının kendilik 

algısından, bireyin kendisine ve diğerlerine yönelik algılarından etkilendiği; kendilik algısının 

da bağlanma tarzlarıyla doğrudan ilişkili olduğu düşünüldüğünde, yapılacak diğer çalışmalarda 

bağlanma yaşantılarının da çalışılması önemli olabilir. 

 İlgili yazın ve çalışma sonuçlarından yola çıkılarak denilebilir ki, anksiyete bozukluğu 

yaşayan bireylere yönelik yürütülen bilişsel davranışçı müdahalelere, iletişim becerileri gibi, 

bozukluk yaşayan bireyin kişilerarası ilişkilerini iyileştirmeye ve daha doyumlu kişilerarası 

ilişkiler kurmasına yardımcı olabilecek müdahalelerin eklenmesi ve gevşeme eğitimi 

verilmesinin yararlı olabileceği düşünülmektedir. Nitekim Guidano ve Liotti (1983) anksiyete 

bozukluklarının gelişiminde ve sürdürülmesinde kişilerarası ilişki faktörlerinin önemli bir rol 

oynadığını, Borkovec ve arkadaşları (2002), ise YAB yaşayan bireylerle yürütülen bilişsel 

davranışçı müdahalelere, kişilerarası müdahalelerin eklenmesiyle, terapi sonrası gelişmenin 

daha olumlu olabileceğini belirtmektedirler. Ayrıca ilgili yazında, öfke problemleri olan 

bireylere yönelik verilen sosyal beceri ve gevşeme eğitimlerinin, durumluk ve sürekli öfke 

belirtilerinde ve sürekli anksiyete belirtilerinde azalmalar ortaya koyduğu ve bu bireylerin daha 

yapıcı baş etme yolları edindikleri bulgulanmıştır (Deffenbacher ve ark., 1987; Deffenbacher, 

1988; Deffenbacher ve ark., 1994; Deffenbacher ve ark., 1995; Deffenbacher ve ark., 1996).  

Kişilerarası ilişki yaklaşımını benimseyen yazarlar, özellikle Kiesler (1983) ve Safran 

(1990), bozukluk yaşayan bireylerle yürütülen terapilerde, bireyin kişilerarası döngüde 

kullandığı tarzın karşısında yer alan davranış tarzlarını kullanma sıklığının artırılmaya 

çalışılmasının, kişilerarası tarzını tamamlayıcı davranışlardan kaçınılmasının ve bireyin 
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kullandığı katı tarza ilişkin geri bildirimler verilmesinin önemine değinmektedirler. Yazarlara 

göre, böylece birey kişilerarası tarzının nasıl olduğunun ve sergilediği davranışlarla 

diğerlerinden ne gibi davranışlar çektiğinin farkına vararak, yeni davranış örüntüleri 

geliştirmeye başlar.  

Çalışmanın birtakım sınırlılıkları bulunmaktadır. Öncelikle örneklemde, genel olarak 

cinsiyet, yaş ve gelir düzeyi açısından dengeli bir dağılım kurulamamıştır. Örneklemin genel 

olarak 18–40 yaş aralığında, düşük gelir grubu içinde yer alan kadınlardan oluştuğu 

görülmektedir. Bu durum, verilerin genellenebilirliğini düşürmektedir. Diğer bir sınırlılık ise 

erkek sayısının azlığının olası bir ilişkiselliğin kaçırılmasına veya olmayan bir ilişkinin varmış 

gibi gösterilmesine neden olabileceğidir. Ayrıca, veriler özbildirim yoluyla toplanmıştır. 

Özbildirim yoluyla veri toplamanın bir sakıncası, bireylerin kendilerini oldukları gibi değil de 

olmak istedikleri gibi göstermiş olabileceğidir. Diğer bir sakınca ise, kişilerarası tarzlar ve öfke 

ile ilgili davranışsal değerlendirmelerin yalnızca sözel olarak alınmış olmasıdır. Alınan 

davranışsal ölçümler doğrudan gözlem yoluyla yapılamadığı için, bireylerin davranışsal 

ölçümlerde verdikleri cevapları, davranışlarına ne ölçüde yansıttıkları bilinememektedir. Diğer 

bir sınırlılık, araştırmanın ilişkisel, korelatif bir çalışma olması ve bu bulgulardan yola 

çıkılarak neden-sonuç ilişkilerine varmanın olanaksız oluşudur. Ölçülen değişkenlerden 

hangisinin diğerinin nedeni ya da sonucu olduğu veya başka bir değişkenin mi bu 

değişkenlerdeki değişimlerden sorumlu olduğu sorusu muğlak kalmaktadır.  

 

4.3. PSİKOSOMATİK BOZUKLUĞU OLAN VE OLMAYAN BİREYLERDEN ELDE 

EDİLEN BULGULARIN TARTIŞILMASI 

4.3.1 Demografik Değişkenlere Yönelik Üç Faktörlü Varyans Analizi Sonuçlarının 

Tartışılması 

 Araştırmada, stres belirtileri üzerinde önemli olabileceği düşünülen bazı demografik 

değişkenlerin etkisini anlamak amacıyla varyans analizi yapılmıştır. Hem psikosomatik 

bozukluğu olan bireylerin hem de sağlıklı bireylerin oluşturduğu toplam grup üzerinde yapılan 

varyans analizi sonucunda; stres belirtileri üzerinde grup, cinsiyet, yaş ve medeni durum temel 

etkisi, grup-eğitim düzeyi-medeni durum ortak etkisi olduğu bulunmuştur. Bulgular bölümünde 

de aktarıldığı üzere, psikosomatik bozukluğu olan gruptakilerin stres belirtileri düzeyinin, 

psikosomatik bozukluğu olmayan gruptakilerin stres belirtileri düzeyinden anlamlı düzeyde 
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yüksek olduğu görülmüştür. Ortaya çıkan bu grup etkisi göz önüne alınarak, psikosomatik 

bozukluğu olan hasta grup ile psikosomatik bozukluğu olmayan sağlıklı grup daha sonraki 

analizlerde birbirinden ayrı tutulmuştur.  

Cinsiyet temel etkisine baktığımız da ise kadınların stres belirtileri puanlarının 

erkeklerin puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. İlgili literatürde, 

psikosomatik bozuklukların kadınlarda erkeklerden daha sık ortaya çıktığını belirten sonuçlara 

rastlanmaktadır. Tamada (2005), psikosomatik hastaların oluşturduğu bir Japon örnekleminde 

1989-1997 yılları arasında yürüttüğü araştırmasında psikosomatik hastalığı olan erkek 

hastaların sayısı sabit kalırken kadın hastaların sayısında 1,5 kat artış olduğu sonucuna 

varmıştır. Bununla birlikte, başta kardiyovasküler hastalıklar olmak üzere bazı psikosomatik 

hastalıkların erkeklerde daha sık görüldüğüyle ilgili araştırmalara literatürde rastlanmaktadır. 

Stock, Stollenwerk, Redaelli, Civello ve Lauterbach (2008) cinsiyet farklılıklarını araştırdıkları 

bir grup hastada, şeker ve koroner arter hastalığının erkeklerde daha yaygın olduğunu (Hosler 

& Menlik, 2003), hipertansiyon ve kalp yetmezliğinin ise kadınlarda daha yaygın olarak 

görüldüğünü belirtmişlerdir. Labouvie-Vief, Lumley, Jain ve Heinze’e (2003) göre genç 

kadınlar, genç erkeklere göre daha yüksek kalp ivmesine sahiptirler. Ford ve ark. (2008) 

koroner kalp hastalarında yaşam kalitesine dair cinsiyet farklılıklarını araştırdıkları 

çalışmalarında, koroner kalp hastalığı olan kadınların erkeklere göre daha fazla fiziksel ve 

zihinsel olarak sağlıksız gün geçirdiklerini bildirdikleri görülmüştür. Aynı zamanda hem 

koroner kalp hastalığı hem de şeker hastalığı olan kadınların yaşam kalitelerinin daha düşük 

olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonucun, mevcut çalışmada elde edilen kadınlarda stres 

belirtilerinin daha yüksek olduğu bulgusu ile örtüştüğü görülmektedir. King, Aubert ve 

Herman (1998) ise özellikle gelişmiş ülkelerde şeker hastalığının erkeklerde daha fazla 

görüldüğünü ileri sürerlerken; Taşkın, Yılmaz, Kılıç ve Ertuğrul (2007); Şimşek, Karabay ve 

Kocabay (2003) tip 1 diyabeti olan hastalarla yaptıkları çalışmalarında cinsiyet farklılığının 

olmadığı sonucuna varmışlardır.   

 Cilt hastalıklarına baktığımızda ise, Adışen, Tekin, Gülekon ve Gürer’in (2008) 130 

olgunun retrospektif değerlendirmesini yaptıkları çalışmalarına göre, erişkin psoriazisin aksine 

çocukluk dönemi psoriazisi kız çocuklarında daha sık görülmektedir. Diğer taraftan, 

psikodermatozların sınıflamasında belirgin biçimde ruhsal kaynaklı olduğu vurgulanan 

psikojenik deri yolmanın psikiyatrik bozukluklarla ilşkisinin araştırıldığı çalışmada hasta 
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grupları arasında cinsiyet açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır (Çalıkuşu, Yücel, Polat ve 

Baykal, 2002).  

İlgili literatürde, cinsiyetin psikosomatik hastalıklarla ilişkisine dair bulgulara 

bakıldığında, psikosomatik hastalıkların bazılarının kadınlarda bazılarının ise erkeklerde daha 

sık görüldüğüyle ilgili sonuçlara rastlanmaktadır. Dolayısıyla, daha önce yapılmış bazı 

araştırma bulgularının, mevcut araştırmada cinsiyetin psikosomatik hastalıklar üzerindeki 

etkisine ilişkin bulguları desteklediği, bazılarının ise bu bulgularla çeliştiği söylenebilir.    

Yaşın psikosomatik hastalıklar üzerindeki etkisine ilişkin bulgular, yaş grupları 

arasında farklılıklar olduğunu göstermektedir. Yaş ilerledikçe stres belirtilerinde de anlamlı 

düzeyde düşüş görülmektedir. Birtakım demografik özellikler, stres belirtileri ve duygudurum 

bozuklukları arasındaki ilişkinin incelendiği bir araştırmada Hall, Matthews ve Keeler (1984), 

yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı olmasa da, hem erkeklerde hem de kadınlarda 

20-35 yaş arasında stresle ilişkili belirtilerin daha yüksek düzeyde olduğunu belirtmektedirler.   

Özellikle akut stres belirtilerinin erken yaşlarda daha fazla görüldüğüyle ilgili 

araştırmalara rastlanmaktadır (Ullman ve Siegel, 1994). Cohen (2008) İkinci Lübnan savaşına 

maruz kalan kişilerde akut stres bozukluğu ve akut stres belirtilerinin yoğunluğunu yaş 

gruplarına göre karşılaştırmıştır. 70 yaş ve üstü bireylerin daha düşük düzeyde akut stres 

belirtisi gösterdikleri, 18-40 yaş arası bireylerin ise akut stres bozukluğu kriterlerini en fazla 

karşılayan yaş grubu olduğu görülmüştür. Psikolojik etkenlerin sebep olduğu ve fiziksel bir 

bozukluğu düşündürecek biçimde bedensel işlevsellikte değişme ya da kayıplarla giden bir 

bozukluk olarak tanımlanan konversiyon bozukluğu olan 72 kişiyle yapılan bir çalışmada, 

olguların çoğunda belirtilerin 20-30 yaş arasında başladığı ve kadınlarda daha sık görüldüğü 

sonucuna varılmıştır (Uğuz ve Toros, 2003).  

Bu araştırmada, 15-35 yaş grubundakilerin stres belirtileri ortalamalarının en yüksek 

düzeyde olduğu ve 50 ve üstü yaş grubundakilerin ise stres belirtileri ortalamalarının en düşük 

düzeyde olduğu sonucu, literatürdeki stres belirtilerinin erken yaşlarda daha fazla görüldüğü 

bilgisiyle tutarlıdır. Daha ileri yaşlarda kazanılan deneyimler sonucunda, bireylerin karşılaşılan 

bir takım yaşam olaylarıyla daha etkili baş edilebildikleri, stres verici olaylara daha çözümcül 

yaklaşabildikleri göz önüne alındığında elde edilen sonucun beklenir yönde olduğu 

düşünülebilir.  
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Psikosomatik hastalıklar üzerinde etkisi olduğu sunucuna varılan diğer bir demografik 

değişken ise medeni durumdur. Araştırmada, herhangi bir duygusal ilişkisi olmayan 

katılımcıların, duygusal ilişkisi olan (evli, sözlü, nişanlı, ilişkisi/sevdiği var) katılımcılara göre 

daha fazla stres belirtisi gösterdikleri sonucuna varılmıştır.  

 Literatürdeki çalışmalar evliliği fiziksel, zihinsel ve sosyal iyi oluşa katkıda bulunan bir 

kişilerarası ilişki olarak açıklamaktadırlar (Gove ve ark., 1983; Gove ve Geerken, 1977; akt. 

Mookherjee, 1997). Mookherjee (1997) evli olan ve olmayan kadın ve erkekleri karşılaştırmış 

ve evli bireylerin bekarlara göre yaşamlarından daha memnun olduklarını belirtmiştir. Nakao, 

Fricchione, Zuttermeister, Myers, Barsky ve Benson (2001) somatik belirtiler üzerinde cinsiyet 

ve medeni durumun etkilerini incelemek amacıyla evli, bekar, boşanmış ve ayrı yaşayan kadın 

ve erkeklerle çalışmışlar, evli bireylerin bekarlara göre daha az fiziksel ve psikolojik sorun 

belirttiklerini bulmuşlardır. Bununla birlikte, evli bireylerde sağlığın zayıf olduğuna ilişkin 

bulgulara da rastlanılmaktadır. Preston (1995) yaşlılarda medeni durum, cinsiyet rolleri, stres 

ve hastalık ilişkisini incelemiş; evli kadınların sağlıkları en kötü ve strese karşı en hassas grup 

oldukları sonucunu ortaya koymuştur.  

 Mutlu bir evliliğin bireylerin psikolojik ve sosyal iyi oluşlarını desteklediği 

düşünüldüğünde, evli bireylerin daha az stres belirtisi göstermesi sonucu da beklenir yönde 

olmaktadır. Ancak tersi durumda evlilik, kişilerarası bir stres faktörü haline dönüştüğünde, 

beraberinde psikolojik ve psikosomatik sorunları getirme olasılığının da arttığı 

düşünülmektedir. 

4.3.2. Psikosomatik Bozukluğu Olan ve Olmayan Bireylerin Stres Belirtileri, Kişilerarası 

Tarz, Kendilik Algısı, Öfke, Genel Psikolojik Belirtiler Değişkenleri Açısından 

Karşılaştırılmasına Dair Bulguların Tartışılması 

 Psikosomatik bozukluğu olan ve psikosomatik bozukluğu olmayan gruplar araştırma 

değişkenleri açısından karşılaştırıldığında, psikosomatik bozukluğu olan kişilerin stres 

belirtileri, kişilerarası iletişim tarzı, öfke ve genel psikolojik belirtiler boyutlarında daha 

olumsuz bir örüntü sergiledikleri görülmüştür.  

 Mevcut çalışmada psikosomatik bozukluğu olanlar psikosomatik bozukluğu 

olmayanlarla karşılaştırıldığında, daha fazla stres belirtisi sergiledikleri görülmüştür. Stres 

belirtileri alt ölçeklerine bakıldığında Parasempatik Sistem, Sempatik Sistem, Endokrin Sistem 

ve Bağışıklık Sistemi puanları iki grup arasında psikosomatik bozukluğu olan kişilerde anlamlı 
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düzeyde daha yüksektir. Stresin fizyolojisi incelendiğinde, stres-hastalık ilişkisi bağlamında 

sempatik-parasempatik sistem, endokrin sistem ve bağışıklık sistemi aktivasyonunun en 

yüksek düzeyde olduğu görülmektedir (Sternberg, 2001). Dolayısıyla elde edilen bu bulgu 

oldukça anlamlı ve beklenen bir bulgu olarak değerlendirilebilir.   

Psikosomatik bozukluğu olan kişiler psikosomatik bozukluğu olmayan sağlıklı kişilerle 

karşılaştırıldığında, kişilerarası iletişim tarzlarının daha olumsuz olduğu sonucuna varılmıştır. 

Psikosomatik bozukluğu olan kişiler kişilerarası ilişkilerinde daha fazla baskın, kaçınan, öfkeli, 

duyarsız ve manipülatif tarz kullanmaktadırlar. Literatürde psikosomatik sorunlar ve 

kişilerarası ilişki tarzları arasındaki ilişkiyle ilgili az sayıda araştırmaya rastlanmaktadır 

(Auerbach, Clore, Kiesler, Orr, Pegg, Quick ve Wagner, 2002, Sarandöl, 2003; Snoke ve 

Skinner, 2001). Carmody, Crossen ve Wiens (1989) kişilerarası ilişkilerinde öfke, düşmanlık 

ve A tipi davranış örüntüsü sergileyen kişilerin hastalığa yatkın kişilikler olduğunu 

belirtmişlerdir. Friedman (1969) ve Rosenman (1975) koroner bağlantılı hastaların başarı ve 

ilerleme için yoğun ve rekabetçi güdüleri olduğunu, abartılmış zaman baskısı ve acele etme 

gereksinimi duyduklarını vurgulamışlardır. Bu kişilerin başkalarına karşı oldukça saldırgan ve 

düşmanca davrandıklarını, işlerine aşırı düşkün olduklarını, sıklıkla iki işi birden yapmaya 

kalkıştıklarını ve bir işin iyi olması için o işi kendilerinin yapması gerektiğine inandıklarını 

ileri sürmüşlerdir (akt., Davison ve Neale, 2004). 

Cameron ve Rychlak 1985’te yaptıkları araştırmada ülserli hastaların kişilerarası 

ilişkilerinde pasif, uysal ve yumuşak görünümünün arkasında, öfke ve kin duygularının 

yattığını saptamıştır (akt., Tuğcu, 1987). Greenwald (1984) gastrointestinal hastaları ve cilt 

hastalarıyla yaptığı araştırmada, gastrointestinal hastaların daha tepkisel (responsive) tarzda 

olduğunu, cilt hastalarının ise daha duyarsız (nonresponsive) olduklarını belirtmektedir.  

Mevcut çalışmada, psikosomatik bozukluğu olan grubun, karşılaştırma grubuna göre, 

öfkelerini daha fazla davranışlarına yansıttıkları ve kişilerarası ilişkilerinde de daha fazla içe 

dönük öfke yaşadıkları bulunmuştur. Psikosomatik bozukluklarla öfke ilişkisine bakıldığında 

en fazla dikkat çeken hastalık grubu, kalp damar sistemi hastalıklarıdır (Martin, Wan, David, 

Wegner, Olson, Watson, 1999; Davidson, Stuhr, Dixon, MacGregor, MacLean, 2000). Suls ve 

Bunde (2005) kaygı ve depresyonun yanında, öfkenin de koroner kalp hastalığının gelişmesi ve 

ilerlemesinde önemli rol oynadığını öne sürmüştür. Çeşitli araştırmalarda, öfke ve bastırılmış 

düşmanlık, somatizasyon gelişiminde önemli etmenler olarak tanımlanmıştır. Öfke ifade tarzı 

ile somatik belirtiler arasındaki ilişkinin incelendiği araştırmada, ifade etme şekline göre içe 
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dönük öfkenin, daha çok psikosomatik bozukluklarda anlamlı ilişkiler gösterdiği gözlenmiştir 

(Koh, 2003). Bu araştırmada da içe dönük öfke tepkileri psikosomatik bozukluğu olan grupta 

daha fazla görülmüştür. Ramsay, McDermott ve Bray (2001) olaylara öfkeli bir şekilde cevap 

verme konusunda sıklıkla rahat olan bireylerin koroner arter hastalığı için yüksek risk altında 

olduğunu gözlemlemişlerdir. Benzer şekilde, Al’Absi, Bongard ve Lovallo (2000) öfkenin dışa 

dönük ifadesi ve savunmacılığın kişilerarası bağlamdan oldukça etkilendiğini ve kalp damar 

sistemi üzerinde etkileri olan bir takım hormonların (ACTH ve kortizol) salınmasında büyük 

rol oynadığını belirtmişlerdir.  

Mevcut çalışmada, psikosomatik bozukluğu olan grubun genel psikolojik belirti 

düzeyinin psikosomatik bozukluğu olmayanlardan daha yüksek olduğu bulunmuştur. Kısa 

Semptom Envanterinin Anksiyete, Depresyon, Olumsuz Benlik, Somatizasyon ve Hostilite 

olmak üzere tüm alt ölçek puanları psikosomatik bozukluğu olanlarda daha yüksektir. 

Psikosomatik hastalık tanısı almış kişilerle yapılan araştırmalar da bu bulgularla aynı yöndedir. 

Araştırmalar, hasta kişilerde psikolojik stres belirtilerinin daha yaygın olduğunu 

göstermektedir (Eren, Erdi ve Özcankaya, 2003).  Örneğin major depresyonun yaygınlığının 

kalp hastalarında sağlıklı kişilere göre daha fazla olduğunu gösteren araştırmalara 

rastlanmaktadır (Carney ve ark. 1988; Ladwig ve ark. 1991). Benzer şekilde Sperger ve 

arkadaşları (1989), Belirti Tarama Listesi-90 (SCL-90) kullanarak kronik idyopatik ürtikeri 

olan 19 hastayı kontrol grubu ile karşılaştırmış ve ürtiker hastalarında somatizasyon, obsesif 

kompülsif bozukluk, kişilerarası duyarlılık, depresyon ve anksiyete ölçütlerinde anlamlı olarak 

daha yüksek sonuçlar elde edildiğini belirtmişlerdir. 

Psikosomatik bozukluğu olanlarda kendilik algısı istatistiksel olarak anlamlı olmamakla 

birlikte, psikosomatik bozukluğu olanlarda, psikosomatik bozukluğu olmayan kişilere göre 

daha olumsuz bulunmuştur. Kendilik algısının hasta ve sağlıklı grup arasında anlamlı fark 

göstermemesi beklenir bir bulgu değildir. Bu durumun, katılımcıların kendilerini iyi gösterme 

çabalarından kaynaklanmış olabileceği düşünülebilir. Kendilik kavramı, kronik hastalığı olan 

bazı hastalar için özellikle anlamlıdır. Fiziksel bir sıkıntının varlığı, yaşam kalitesi üzerinde 

etkisi olan sosyal ilişkileri etkileyebilmektedir ve sıklıkla düşük kendilik saygısıyla ilişkilidir 

(Wray & Sensky, 1998). Pek çok yazar belirli bozukluklarda kendilik algısıyla ilgili 

çarpıtmaların, genellenmiş psikopatoloji ve uyum sorunlarıyla ilgili olabileceğini öne 

sürmüşlerdir. Bulgular, kendisiyle ilgili bilgiyi oldukça yanlış yorumlayan bireylerin, daha 

fazla psikopatoloji sergilediklerini ve kişilerarası ilişkilerinde ve uyumlarında daha fazla 
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problem yaşadıklarını göstermiştir. Ancak bununla birlikte, ters yönde bulgulara da 

rastlanmaktadır. Linville (1987), daha karmaşık bir kendilik kavramının çeşitli psikolojik 

belirtilere karşı koruyucu olarak çalışabileceğini öne sürmüştür. Kişilikleri çok yönlü olarak 

nitelendirilen bireylerde depresyon ve stresle ilişkili hastalıkların daha az görüldüğü 

belirtilmiştir (akt., Evans, Brody ve Noam, 2001).  

4.3.3. Farklı Fizyolojik Sistemlere Ait Psikosomatik Hastalığı Olan Kişilerin Stres 

Belirtileri, Kişilerarası İletişim Tarzı, Öfke Davranışları, Kendilik Algısı ve Genel 

Psikolojik Belirtiler Açısından Karşılaştırılmasına Dair Bulguların Tartışılması  

 Mevcut araştırmada koroner arter hastaları, mide hastaları, cilt hastaları ve diyabet 

hastaları stres belirtileri, kişilerarası iletişim tarzı, kendilik algısı ve öfke tepkileri değişkenleri 

açısından karşılaştırılmıştır. Bu analiz sonucunda, tanı grupları arasında İçe Dönük Öfke 

Tepkileri, Parasempatik Sistem Tepkileri, Bağışıklık Sistemi Tepkileri ve Bilişsel Tepkiler 

açısından anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. İçe Dönük Öfke Tepkisi Puanları ve Bağışıklık 

Sistemi Puanları cilt hastalarında en yüksekken; Parasempatik Sistem Puanları ve Bilişsel Stres 

belirtileri puanları ise mide hastalarında en yüksektir.  

Cilt hastalıklarının çoğunun başkaları tarafından da görülebilir oluşu, bu hastaların daha 

çok utanç duymaları, içsel çatışma yaşamaları, suçluluk duymaları ve sosyal ilişkilerinin bu 

durumdan olumsuz etkilenmesiyle sonuçlanabilir (Sukan ve Maner, 2006b). Bu durumun 

hastaların içe dönük öfke tepkisi göstermeleriyle ilişkili olabileceği düşünülebilir. 

Parasempatik Sistem alt ölçek maddelerine bakıldığında, ‘iştahta değişmeler’, ‘bulantı’, 

‘gaz ağrıları ve kramplar’, ‘midenin asitlenmesi ve yanması’ gibi gastrointestinal sistemle ilgili 

fizyolojik stres belirtilerinin ağırlıkta oduğu görülmektedir. Benzer şekilde Bağışıklık Sistemi 

alt ölçek maddelerinin ise çoğunlukla  ‘alerji’, ‘ürtiker’, ‘ağızda yaralar’, ‘uçuklar’ gibi ciltle 

ilgili sorunları içerdiği görülmektedir. Dolayısıyla, Parasempatik Sistem puanlarının mide 

hastalarında; Bağışıklık Sistemi puanlarının ise cilt hastalarında yüksek olmasının beklenir 

yönde olduğu söylenebilir.  

Tanı grupları arasında anlamlı fark gösteren diğer bir değişken ise bilişsel düzeydeki 

stres belirtileridir. Stres-hastalık ya da zihin-beden ilişkisine bakıldığında, düşüncelerimizin, 

duygularımızın ve inançlarımızın fiziksel sağlığımız üzerinde önemli etkilerinin olduğunu 

ortaya koyan araştırmalara rastlanmaktadır (Selva, 2006). Bireyin karşılaştığı durumu bilişsel 

süreçlerinde stres faktörü olarak algılaması ve yorumlamasıyla beraber, fizyolojik sistemler de 
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harekete geçmektedir (Şahin, 1998). Cheng, Hui ve Lam (2000) gastrointestinal sistem 

bozuklukları olan hastaların sağlıklı bireylere göre daha olumsuz algılara sahip olduklarını, 

kendi sağlıklarıyla ilgili daha kötü değerlendirmelerde bulunduklarını, tehdit edici bilgiyi daha 

fazla izleyen bir algısal tarza sahip olduklarını belirtmişlerdir. Bu bulgu, mevcut araştırmada 

mide hastalarında yüksek düzeyde bilişsel stres belirtisi görülmesi sonucunu desteklemektedir.   

4.3.4. Psikosomatik Bozukluğu Olan ve Olmayan Gruplarda Stres Belirtilerini Yordayan 

Değişkenlere Dair Bulguların Tartışılması 

 Psikosomatik bozukluğu olan ve olmayan gruplarda stres belirtilerini yordayan 

değişkenleri belirlemek amacıyla yordayıcı değişkenler olarak demografik değişkenler, Öfke, 

Kişilerarası İletişim Tarzı, Kendilik Algısı, Yaşam Doyumu, Kişilerarası Memnuniyet ve 

Genel Psikolojik Belirtiler değişkenleri regresyon denklemine alınmıştır. Analizler sonucunda, 

psikosomatik hastalığı olan grupta, stres belirtilerini yordayan tek demografik değişkenin yaş 

olduğu bulunmuştur. Yaş ilerledikçe psikosomatik bozuklukların görülme sıklığı azalmaktadır. 

Yaşın psikosomatik hastalıklar üzerindeki etkisine ilişkin araştırma sonuçları da bu bulguyu 

desteklemektedir (Hall, Matthews ve Keler, 1984; Ullman ve Siegel, 1994; Cohen, 2008; Uğuz 

ve Toros, 2003). 

Psikosomatik bozukluğu olan grupta, Saldırgan Öfke Davranışlarının stres belirtilerini 

yordadığı belirtilmişti. Öfkenin saldırgan bir biçimde ifade edilmesinin daha çok A tipi 

davranış örüntüsüyle ilişkili olduğuna dair sonuçlara daha önce yer verilmişti. Ramsay, 

McDermott ve Bray (2001) olaylara öfkeli bir şekilde cevap verme konusunda sıklıkla rahat 

olan bireylerin koroner arter hastalığı için yüksek risk altında olduğunu gözlemlemişlerdir. 

Benzer şekilde, Al’Absi, Bongard ve Lovallo (2000); Hecker, Chesney, Black ve Frautschi 

(1988) öfkenin dışa dönük ifadesi ve savunmacılığın kişilerarası bağlamdan oldukça 

etkilendiğini ve kalp damar sistemi üzerinde etkileri olan bir takım hormonların (ACTH ve 

kortizol) salınmasında büyük rol oynadığını belirtmişlerdir. Benzer şekilde düşmanlık ve öfke 

ifadesinin tip 2 diyabet riskini de artıracağı ileri sürülmektedir (Suarez, 2006).  

Mevcut araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, kişilerarası iletişim tarzlarının da 

yordayıcı gücünün olması beklenirken, psikosomatik hasta grubunda kişilerarası iletişim 

tarzlarının yordayıcılığı ortaya çıkmamıştır. Günlük hayatta öfke yaratan olayların sıklıkla 

kişilerarası ilişkiler bağlamında ortaya çıktığı göz önüne alındığında, öfke ve kişilerarası 

iletişim tarzları arasındaki ilişki yadsınamaz. Öfke ifadesinde kullanılan saldırgan davranışların 
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da kişinin kişilerarası iletişim tarzı hakkında ipuçları verdiği düşünülebilir. Dolayısıyla mevcut 

araştırmada da saldırgan öfke ifade tarzının daha fazla yordayıcı özellikte olduğu 

görülmektedir.  

Psikosomatik bozukluğu olan kişilerde stres belirtilerini yordayan değişkenlerden bir 

diğeri ise açıkladığı % 28’lik varyansla Kendilik Algısıdır. Psikosomatik bozukluklar ile 

kendilik algısı arasındaki neden-sonuç ilişkisi araştırma desenine bağlı olarak 

bilinememektedir. Başka bir deyişle, psikosomatik bozuklukların mı kendilik algısını daha 

olumsuzlaştırdığı yoksa olumsuz kendilik algısının mı psikosomatik bozukluklara neden 

olduğu hakkında yorum yapılamamaktadır. Mevcut araştırmada, yapılan analiz sonuçlarına 

göre, psikosomatik bozukluk arttıkça kendilik algısının olumsuzlaştığı ya da kendilik algısı 

olumsuzlaştıkça psikosomatik sorunların arttığı şeklinde negatif bir ilişkinin varlığından söz 

edilebilmektedir.  

Kendilik algısı ile psikosomatik hastalıklar arasındaki ilişkiyle ilgili yapılan 

araştırmalar da mevcut bulguları desteklemektedir. Kendilik algısı üzerinde kronik ağrının 

etkileri incelediğinde, kronik ağrısı olan hastaların kendilik kavramlarının belirgin bir şekilde 

düşük olduğu saptanmıştır. Bu durum, uzun süreli bir ağrı yaşantısının bireyin olumsuz 

kendilik algısıyla güçlü bir şekilde ilişkili olduğuna işaret etmektedir. Fiziksel aktiviteler, aile 

örüntüleri ve işteki değişiklikler büyük olasılıkla kendilik algısındaki düşüşe katkıda 

bulunmaktadır (Armentrout, 1979). Fiziksel bir sıkıntının varlığı, yaşam kalitesi üzerinde etkisi 

olan sosyal ilişkileri değiştirebilmekte; bu durum da sıklıkla düşük kendilik saygısıyla ilişkili 

olabilmektedir (Wray & Sensky, 1998).  

 Yaşam Doyumu ve Kişilerarası Memnuniyet İndeksleri tek başlarına anlamlılık 

göstermeseler de, diğer değişkenlerle birlikte regresyon denklemine girmişlerdir. Bu durumda, 

Yaşam Doyumu ve Kişilerarası Memnuniyet İndeklerinin yordayıcılıkları, psikosomatik 

bozukluğu olan kişilerin yaşam kalitelerinin mevcut fiziksel sıkıntıdan etkilendiği ve 

yaşamlarının geneline yayıldığı şeklinde yorumlanabilir. Psikosomatik sorunun getirdiği gerek 

fizyolojik gerekse psikososyal güçlükler, kişinin kendilik algısını olumsuz etkileyebilmekte; bu 

durum ise diğer kişilerle olan ilişkilerine olumsuz yansıyabilmektedir. Yaşanan tüm bu 

güçlüklerle, kişinin genel olarak yaşamdan doyum alma süreci ve kişilerarası ilişkileri arasında 

ilişkinin olduğu düşünülmektedir.    
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 Psikosomatik bozukluğu olmayan sağlıklı kişilere bakıldığında ise stres belirtilerini 

yordayan değişkenler cinsiyet, Saldırgan Davranış, İçe Dönük Tepkiler, Kaçınan İletişim Tarzı, 

Kendilik Algısı, Yaşam Doyumu, Kişilerarası Memnuniyet ve Somatizasyon olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

 Psikosomatik hasta grubundan farklı olarak, sağlıklı grupta stres belirtilerini yordayan 

demografik değişken cinsiyettir. Literatürde cinsiyetle ilgili araştırmalara bakıldığında, 

kadınların stres belirtileri puanlarının erkeklerden daha yüksek olduğu görülmektedir (Ford ve 

ark.,2008, Tamada, 2005). Hastanede çalışan sağlıklı doktorlarda iş ortamında yaşanan örgütsel 

rahatsızlıkları ve örgütsel stres düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan araştırmada, 

kadınların stres düzeylerinin erkeklerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür (Önsüz, 

Hıdıroğlu, Gürbüz, Topuzoğlu ve Karavuş, 2008). 

 Psikosomatik hasta grubuyla benzer olarak sağlıklı grupta da psikosomatik bozuklukları 

yordayan ikinci değişkenin, Saldırgan Öfke Davranışları olduğu görülmektedir. Yüksek 

düzeyde öfke ve saldırgan davranışların sağlıkla bağlantısına ilişkin, özellikle de kalp 

hastalığının etiyolojisine önemli katkılarının yer aldığı ve kalp-damar hastalıkları için bir risk 

faktörü olduğuna ilişkin araştırmalar bu bulguyu destekler niteliktedir (Linden, Hogan, 

Rutledge, Chawla, Lenz ve Leung, 2003; Miller, Smith, Turner, Guijarro, Hallet, 1996). 

Sağlıklı grupta İçe Dönük Öfke Tepkilerinin stres belirtilerini yordayıcı olduğu görülmektedir. 

Literatürde de açık bir biçimde ifade edilemeyen öfkenin, bir süre sonra kişinin kendisine 

döndüğü ve psikosomatik rahatsızlıklar ya da depresyon gibi sorunlara yol açabildiği 

belirtilmiştir (Şahin, 1997).  

 Psikosomatik hastalığı olan bireyler, kendi iç dünyaları ile ilinti kuramamış, duygusal 

yaşamlarına kapıları kapalı, kişilerarası ilişkilerinde genelde oldukça uyumlu ve iç görüleri az 

olan kişiler olarak görülmektedir. Alexander bu bireylerin, “duygusal yönden cahil” olduklarını 

ifade etmiştir. Mevcut araştırmada kişilerin öfke duygularını uygun bir şekilde ifade 

edemedikleri, saldırgan öfke tepkileri ve içe dönük öfke tepkileri gösterdikleri bulgusu da 

araştırma sonuçlarıyla benzer yöndedir. Kişilerin öfke ifade biçimlerinin kişilerarası ilişkilerine 

yansıdığı; dolayısıyla, kişilerarası ilişkilerinde de olumsuzlukların yaşanabileceği 

düşünülebilir.     

 Kendilik algısı, yaşam doyumu ve kişilerarası memnuniyet değişkenlerinin 

psikosomatik hasta grubunda olduğu gibi sağlıklı grupta da stres belirtileri üzerinde yordayıcı 
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güçleri olduğu görülmektedir. Bu da, yaşanılan fiziksel sıkıntıların yaşamın tümü üzerinde 

etkileri olduğu ve yaşam kalitesini olumsuz etkilediği şeklinde yorumlanabilir.  

4.3.5. Kişilerarası İletişim Tarzı, Öfke, Kendilik Algısı ve Psikosomatik Bozukluklar 

Arasındaki İlişkilerin Tartışılması 

Araştırma değişkenlerinin birbirleriyle ilişkilerini belirlemek amacıyla yapılan analiz 

sonucunda, genel olarak, tüm değişkenlerin birbirleriyle ilişkilerinin beklenen yönde olduğu 

söylenebilir.   

 Mevcut araştırmada, Stres Belirtileri ile Kendilik Algısı arasında negatif yönde anlamlı 

bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Diğer bir deyişle, kendilik algısı olumsuzlaştıkça stres 

belirtilerinin arttığı ya da tersi yönde stres belirtileri arttıkça kendilik algısının olumsuzlaştığı 

şeklinde yorumlanabilir. Stres Belirtileri alt ölçeklerine bakıldığında Kas Sistemi, Bağışıklık 

Sistemi, Sempatik Sinir Sistemi gibi fizyolojik bazı sistemlerin aktivasyonu üzerinde kişinin 

kendisini nasıl algıladığının etkileri olduğu görülmektedir. Psikosomatik hastalığı olan grupta 

olumsuz kendilik algısının stres belirtilerini yordayıcı gücü de (bkz; Tablo 3.25.) bu sonucu 

desteklemektedir. Ayrıca zihin-beden etkileşimini ortaya koyan araştırma sonuçları da 

(Onbaşıoğlu, 2006; Susman, 2001; Ray, 2004; Tomatis, 2001)  benzer yöndedir.  

 Stres belirtileri ile öfke değişkeni arasındaki ilişkilerin de anlamlı olduğu görülmüştür. 

Özellikle Kişilerarası Öfke Tepkileri ile Stres Belirtileri arasında daha yüksek bir korelasyon 

vardır. Kişilerarası İletişim Tarzı ile Stres Belirtileri arasındaki ilişkilere bakıldığında da 

beklenen yönde anlamlı ilişkilerin olduğu görülmektedir. Bireylerin kişilerarası iletişim tarzı 

olumsuzlaştıkça stres belirtileri de artmakta ya da stres belirtileri arttıkça kişilerarası iletişim 

tarzları olumsuzlaşmaktadır. Kişilerarası İletişim Tarzı alt ölçekleri arasında Öfkeli Tarz, Stres 

Belirtileri ile en yüksek korelasyona sahiptir. Öfke, kişilerarası sonuçları olan güçlü bir 

duygudur. Öfke tepkileri ile kişilerarası iletişim tarzının birbiriyle etkileşim içinde olduğu 

söylenebilir. Mevcut araştırmada daha önceki bulgular da öfkenin uygun bir şekilde ifade 

edilmemesinin kişilerarası iletişim örüntüleri üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini 

göstermiştir.  

4.3.6. Psikosomatik Bozukluk Örnekleminden Elde Edilen Bulguların Bir Bütün 

Değerlendirilmesi ve Öneriler 
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Bu örnekemin bulguları genel olarak değerlendirildiğinde, psikosomatik bozukluğu 

olan kişilerin kendilik agılarının daha olumsuz, kişilerarası iletişim tarzlarının sorunlu, öfke 

düzeylerinin ise daha yüksek olduğu söylenebilir. Bireyin kişilerarası ilişki örüntüleri içinde 

kendisini nasıl algıladığının, bu doğrultuda nasıl bir iletişim tarzı kullandığının, öfke 

duygusunu nasıl ifade ettiğinin birbiriyle iç içe geçmiş, etkileşim içinde olan durumlar olduğu 

görülmektedir. Bununla birlikte, araştırma değişkenleri açısından psikosomatik hastalarla 

sağlıklı kişiler arasında farklılıklar olduğu görülse de, bu farklılığın nedensellik yönü 

belirsizdir. Başka bir deyişle, kendilik algısı olumsuz, kişilerarası iletişim tarzı sorunlu ve öfke 

düzeyi yüksek olan kişilerin mi psikosomatik hastalık geliştirdiği yoksa psikosomatik hastalık 

geliştiren kişilerin mi bu davranış örüntülerini sergilediğinin cevabı araştırma deseninden 

dolayı verilememektedir.  

 Zihin-beden ilişkisi son yıllarda özellikle büyük ilgi gören ve üzerinde çalışılan bir 

konudur. Psikosomatik hastalıklar söz konusu olduğunda da zihin-beden ilişkisinin önemi 

kaçınılamazdır. Bireyin kendini nasıl algıladığı, aynı zamanda diğer insanları nasıl algıladığı ve 

onlarla nasıl ilişki kurduğu, muhtemelen sahip olduğu fizyolojik sistemleri etkileyebilmekte ve 

bunun ötesinde bir takım hastalıkların ortaya çıkmasında ve ilerlemesinde etkili olabilmektedir.  

Araştırma birtakım sınırlılıklar da göstermektedir. Bunların başında, araştırma 

bulgularının kullanılan ölçeklerin güvenirliği ile sınırlı olması gelmektedir. Araştırma sonuçları 

katılımcıların yaptıkları öznel değerlendirmelerle sınırlı olmaktadır. Diğer bir sınırlılık, 

araştırmaya alınan hastaların bir kısmının tedaviye yeni başlamış, bir kısmının ise uzun süredir 

tedavi gören hastalar olmasıdır. Ayrıca hastaların kullandıkları ilaçların etkileri de kontrol 

altına alınamamıştır. İleride yapılacak çalışmalarda ilaç etkisinin kontrol altına alınması 

ilaçların, kişilerin içinde bulundukları psikolojik durumlarına olası etkilerinin de göz önünde 

bulundurulmasını sağlayacaktır. Araştırmanın bir diğer önemli sınırlılığı çok sayıda ölçeğin bir 

arada kullanılmasıdır. Katılımcıların ölçekleri doldururken sıkıldıkları ve zorlandıkları 

gözlenmiştir.  

Araştırmanın amacınında da belirtildiği gibi, kişilerarası ilişki tarzı, öfke ve kendilik 

algısının birbirleriyle etkileşerek psikosomatik hastalıklar üzerindeki etkilerinin 

gösterilmesinin, söz konusu hastalıkların tedavi sürecini zenginleştireceği düşünülmektedir. 

Psikosomatik hastalıkları yalnızca belirti boyutunda ele almak yerine, fizyolojik tedavi 

yöntemlerine ek olarak iletişim becerileri, öfke yönetimi, kendini tanıma gibi eğitimlerin de 
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müdahale yöntemleri içine dahil edilebileceği düşünülmektedir. Böylece sağlık personelinin 

tedavi programları içine beceri eğitimlerini de almaları konusunda zemin hazırlanmış olacaktır. 

4.4. CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU OLAN VE OLMAYAN BİREYLERDEN ELDE  

       EDİLEN BULGULARIN TARTIŞILMASI  

 

4.4.1. Cinsel İşlev Bozukluğu Olan ve Olmayan Bireylerin Kişilerarası Tarz, Kendilik 

Algısı, Öfke, Genel Psikolojik Belirtiler, Yaşam doyumu ve İlişkilerden Duyulan 

Memnuniyet Değişkenleri Açısından Karşılaştırılmasına Dair Bulguların Tartışılması 

Cinsel işlev bozukluğu olan kişiler, cinsel işlev bozukluğu olmayanlarla 

karşılaştırıldığında kişilerarası iletişim tarzlarının daha olumsuz olduğu, ayrıca erkeklerin 

kişilerarası iletişim tarzının da kadınlarınkinden daha olumsuz olduğu bulunmuştur. Bu da bu 

sorunların çözülmesinde iletişim becerileri üzerinde çalışılmasının önemini göstermektedir. 

Nitekim, Hawton, Catalan ve Fagg (1992) tarafından erektil bozukluğu olan erkeklerle ve 

eşleri ile yapılan çalışmada, eşler arasında kolay ve iyi iletişime geçmenin tedavi sonuçlarını 

iyi yönde etkilediği bulunmuştur. Sözü geçen çalışma, her ne kadar sadece erektil 

disfonksiyonu olan erkeklerle ve onların eşleri ile yapılmış olsa da cinsel işlev bozukluğunun 

tedavisinde iletişim süreçlerinin önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Bunun 

yanısıra yazında, cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde iyi iletişim süreçlerinin gelişmesinin 

tedavi üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteren başka çalışmalar da bulunmaktadır (örn., 

Kelly, Strassberg ve Turner, 2004; Kelly, Strassberg ve Turner, 2006; Kilmann ve ark., 1986; 

Lau, Yang, Cheng ve Wang, 2006; Metz ve Epstein, 2002; Milan, Kilmann ve Boland, 1988; 

Purnine ve Carey, 1997). Mevcut araştırma bulgusunun, yazında yer alan bu bulgularla 

örtüştüğü görülmektedir.  

Yürütülen çalışmada, daha önce değinildiği gibi, erkeklerin kadınlardan daha olumsuz 

iletişim örüntüsüne sahip olduğu bulunmuştu. Basow ve Rubenfeld (2003) genel olarak 

çatışma durumlarında kadınların sorunları konuşmayı tercih ettiklerini, erkeklerin ise sorunlara 

çözüm bulmaktan, önermekten kaçındıklarını belirtmiştir (Akt., Durak-Batıgün, 2006). Bunun 

yanısıra Şahin, Durak ve Yasak-Gültekin (1994)’in intihar olasılığında kişilerarası iletişim 

tarzının, yaşamı sürdürme nedenleri, yalnızlık ve umutsuzluk değişkenlerinin etkisini 

inceledikleri araştıramada, erkeklerin daha ketleyici iletişim tarzına sahip oldukları, kadınların 

ise daha besleyici iletişim tarzını benimsedikleri bulunmuştur. Her ne kadar Basow ve 
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Rubenfeld (2003) ve Şahin, Durak ve Yasak-Gültekin (1994) tarafından gerçekleştirilen bu 

çalışmalar, cinsel işlev bozukluğu olan kişiler ile yapılmamış olsalar da kadınların ve 

erkeklerin, sorunlara yönelik genel yaklaşım tarzlarını gösteren özellik sergilemeleri açısından 

önemlidirler. Ayrıca erkeklerin kadınlara göre daha olumsuz iletişim tarzlarını 

benimsediklerini göstermektedirler. Dolayısı ile mevcut araştırmadaki cinsiyetler arasındaki 

farka işaret eden bulgu, yani erkeklerin daha olumsuz iletişim tarzını benimsemeleri yazında 

yer alan bu bulgular ile desteklenmektedir. 

Cinsel işlev bozukluğu olan grubun, karşılaştırma grubuna göre, öfkelerini daha fazla 

davranışlarına yansıttıkları ve içedönük öfke tepkilerinin daha fazla olduğu bulunmuştur. İki 

grup arasında öfke değişkeni açısından bulunan bu farklılık, daha önceki bölümlerde 

açıklandığı gibi başarısızlık duygusundan ötürü öfke duygusunun yaşanan soruna yansıtıldığı 

şeklinde yorumlanabilir (akt., Balkaya ve Şahin, 2003). Ayrıca Roseinheim ve Neuman (1981) 

cinsel işlev bozukluğu bulunan erkeklerde, öfkenin oldukça belirgin olduğunu, bu öfkenin içe 

yönelimli bir öfke olduğunu ve bu erkeklerin, kendilerini diğer kişilere göre daha çok 

eleştirdiklerini belirtmişlerdir. İki grubun İçedönük Öfke Tepkileri arasında bulunan farklılık, 

tüm grupta bulunduğu için yazında yer alan erkeklerde içedönük öfke tepkilerinin sergilendiği 

bulgusu ile örtüştüğü söylenememektedir. Ancak öfke değişkeninin cinsel sorunlar üzerindeki 

yordayıcılığı ileride daha detaylı olarak tartışılacaktır.  

Cinsel işlev bozukluğu olan kişilerin cinsel işlev bozukluğu olmayanlardan daha fazla 

Genel Psikolojik Belirti düzeyine sahip oldukları; aynı zamanda kadınların Genel Psikolojik 

Belirti düzeyinin, erkeklerin Genel Psikolojik Belirti düzeyinden daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Derogatis ve Meyer (1979) da benzer şekilde cinsel işlev bozukluğu olan 

kişilerin genel psikolojik belirti düzeyinin cinsel işlev bozukluğu olmayan gruba göre anlamlı 

düzeyde yüksek olduğunu; özellikle Depresyon, Anksiyete, Kişilerarası Duyarlılık ve Hostilite 

puanlarının yükseldiğini bulmuşlardır. Clement ve Pfafflin (1980) cinsel işlev bozukluğu olan 

çiftlerin, normallerden farklı olarak, somatik şikayetler, hassasiyet, depresyona yatkınlık, kolay 

öfkelenme gibi psikosomatik özelliklere sahip olduklarını; Fugl-Meyer, Lodnert, Branholm ve 

Fugl-Meyer (1997) de cinsel işlevdeki değişimlerin anksiyete, depresyon gibi bazı olumsuz 

duygulara yol açabildiğini öne sürmüşlerdir. Bunların yanı sıra, vajinismusu olan olgularda da 

psikolojik belirti ve nörotizm düzeyinin yüksek olduğunu (Derogatis, Meyer ve King, 1981) 

gösteren bulgular bulunmaktadır. Buna karşın Duddle (1977) vajinismusu olan kadınların 

nörotizm açısından, Kennedy ve ark. (1995) ise psikolojik belirti düzeyleri açısından normal 
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sınırlar içerisinde yer aldıklarını, ancak üst sınıra yakın olduğunu belirtmişlerdir (akt., Tuğrul 

ve Kabakçı, 1997). Buna göre, psikolojik belirti düzeyinin üst sınıra yakın olması, cinsel işlev 

bozukluğu olan kişilerin psikolojik belirti düzeylerinin normallere göre daha yüksek olduğunu 

ve belirtilerin yükselme eğilimlerinin daha fazla olduğunu göstermektedir. Cinsel işlev 

bozukluklarında psikolojik belirti düzeyleri açısından cinsiyetler arasındaki farklılıkları 

gösteren bir bulguya ulaşılamamış olsa da yazında kadınların erkeklere göre psikolojik belirti 

düzeylerinin daha yüksek olduğunu gösteren (örn, Şahin ve Durak, 1994) ve görülen belirti 

özelliklerinin cinsiyetlere göre farklılaştığını gösteren (örn., Şahin, Batıgün ve Uğurtaş, 2002) 

çalışmalara rastlanmıştır. Yazında yer alan bu bulgular, mevcut araştırmada kadınların 

erkeklere göre daha yüksek psikolojik belirti düzeyine sahip olmaları bulgusu ile 

örtüşmektedir.  

Cinsel işlev bozukluğu olanların, kendilik algılarının, cinsel işlev bozukluğu 

olmayanlardan daha olumsuz olduğu bulunmuştur. Clement ve Pfafflin (1980) cinsel işlev 

bozukluğu olan çiftlerin kendilerine güvenlerinin, normal olanlara göre daha düşük olduğunu, 

kendilerini daha az çekici bulduklarını, kadınların kendilerini utangaç, çekingen ve 

engellenmiş olarak tanımladıklarını ileri sürmüşlerdir. Ayrıca Şahin ve Kayır (1998), 

vajinismuslu kadınların suçluluk duyguları, cinsel suçluluk, kendine güvensizlik ve yetersizlik 

duyguları gibi ortak özellikleri olduğunu belirtmektedirler. Festinger (1954)’in insanların 

kendilerini diğer kişilerin fikirleri ve yetenekleri ile karşılaştırarak değerlendirdikleri bulgusu 

da ele alındığında (akt., Park ve Salmon, 2005), cinsel işlev bozukluğu olan kişilerin 

kendilerini diğerleri ile karşılaştırarak yaşadıkları sorunu eksiklik ve yetersizlik olarak 

algıladıkları, dolayısı ile kendilik algılarının olumsuzlaştığı yorumu yapılabilir.  

Bunun yanı sıra, kişisel bilgi formunda yer verilen sorulardan oluşturulan Yaşamdan 

Doyum Almama ve Kişilerarası İlişkilerden Duyulan Memnuniyetsizlik t-test ile analize 

sokulduğunda, cinsel işlev bozukluğu olanların, sağlıklı gruba göre, bu boyutlarda daha 

olumsuz bir örüntüye sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca bu değişkenlerin cinsel işlev 

bozuklukları ve cinsel yaşam kalitesi üzerinde yordayıcılıklarının olduğu bulunmuştur. 

Stamogiannou, Grunfeld, Denison ve Muir (2005) erektil bozukluğu olan erkeklerde, erektil 

bozukluk ile ilgili inançlarının yaşam kalitelerini etkilediğini, cinsel işlevde kayıp oluştukça da 

yaşam kalitelerinin düştüğünü ortaya koymuşlardır. Her ne kadar bu çalışma sadece erektil 

bozukluğu olan erkeklerle yapılmış olsa da cinsel işlev ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi 

göstermektedir. Benzer şekilde, cinsel işlev bozukluğu olan grubun cinsel işlev bozukluğu 
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olmayan gruba göre kişilerarası ilişkilerden duyulan memnuniyetsizliklerinin daha yüksek 

olduğu saptanmıştır. Cinsel işlev bozukluğu olan kişilerin daha çekingen, kaçıngan 

davranışların (Sır ve ark, 1998) ve ilişki ile ilgili yaşanan sorunların, cinsel işlev 

bozukluklarının sürmesinde devam ettirici faktörler olduklarından (örn; Kelly, Strassberg ve 

Turner, 2004; Lau, Yang, Cheng ve Wang, 2006; Metz ve Epstein, 2002) hareketle, bu kişilerin 

cinsel sorunlar arttıkça, kendilerini diğerleri ile kurdukları ilişkilerden çektikleri ya da ilişki 

kurmaktan rahatsızlık duydukları söylenebilir.  

4.4.2. Cinsel İşlev Bozukluğu Olan ve Olmayan Bireylerde Cinsel İşlev Bozukluğunu 

Yordayan Değişkenlerin Tartışılması 

Hatırlanacağı gibi, bu çalışmada cinsel işlev bozukluğu Golombok-Rust Cinsel Doyum 

Ölçeği (GRCDÖ) ile ölçülmüştür. GRCDÖ hastalar için cinsel işlev bozukluğunun ciddiyetine 

ilişkin bilgi vermekle beraber, ‘normal’lerde de cinsel yaşam kalitesine ilişkin ipuçları 

vermektedir. Bu olgu dikkate alınarak yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre, gerek hasta 

grubunda gerekse ‘normal’ grupta cinsel işlev sorunlarını yordayan ortak değişkenlerin 

Kendilik Algısı, Kişilerarası İlişkilerden Duyulan Memnuniyetsizlik, Yaşamdan Doyum 

Almama olduğu gözlenmiştir. Ancak hasta grup söz konusu olduğunda, devreye öfkenin ve 

iletişimin de girdiği gözlenmektedir. Bu durum, özellikle cinsiyetin dikkate alındığı analizlerde 

daha belirgindir. Diğer deyişle, erkek hastalarda cinsel işlev bozukluğunu yordayan sözkonusu 

öfke değişkeni Saldırgan Davranışlar iken, kadın hastalarda İntikama Yönelik Öfke Tepkileri 

olmuştur. Kişilerarası iletişim açısından bakıldığında ise erkeklerde Küçümseyici Tarzın 

yordayıcılığı da devreye girmiştir. 

Cinsel işlev bozukluğu olan kadınlarda, cinsel işlev bozukluğunun İntikama Yönelik 

Öfke Tepkileri tarafından yordandığı belirtilmişti. Bir çalışmaya göre, cinsel işlev bozukluğu 

bulunan erkeklerin eşleri, kontrol grubundaki kadınlara göre daha fazla saldırganca davranışlar 

sergilemekte ve öfkelerini dışa vurmaktadırlar (Roseinheim ve Neuman, 1981). Bu bulgu, 

cinsel sorun kişinin kendisinde meydana gelmese de kişiyi öfkeli davranmaya itebildiğini 

göstermektedir. Ayrıca Tangney ve ark. (1996), yaşamın herhangi bir alanında yaşanan 

başarısızlığın öfke duygusunun oluşmasına, bu öfke duygusunun da yaşanan soruna 

yönlendirildiğini öne sürmüşlerdir (akt., Balkaya ve Şahin, 2003). Her ne kadar Tangney ve ark 

(1996)’nın çalışması cinsel sorunlar ile ilgili olmasa da, bu görüşten yola çıkarak cinsel 

sorunların da başarısızlık olarak algılanarak öfke duygusunun oluşabileceği yorumu yapılabilir. 

Ayrıca, Lerner (1996) ve Sharkin (1993) kadınların öfke duygularını ifade ederken daha 
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dolaylı yolları kullandıkları bulgusu da (Akt., Balkaya ve Şahin, 2003) gözönüne alındığında, 

cinsel alanda yaşanan sorunların öfke duygusunun gelişmesine neden olabildiği; kadınların da 

intikam gibi daha dolaylı yolları seçtikleri söylenebilir. Mevcut araştırma sonuçlarında, 

Kişilerarası İletişim Tarzlarının yordayıcı gücünün olması beklenirken, Öfke değişkeninin 

yordayıcılık gücünün daha fazla olduğu görülmüştür. Kişilerarası İletişim Tarzı ile Öfke 

değişkeni arasındaki ilişkiler incelendiğinde, bu değişkenler arasında pozitif yönde anlamlı 

ilişki olduğu görülmüştür. Öfkeli Kişilerarası İletişim Tarzı ve Baskın Kişilerarası İletişim 

Tarzı gibi kişilerarası iletişim tarzları da aslında öfke tepkilerini içermektedir. “Sinirlendiğimde 

sonradan pişman olacağım sözler söylerim”, “Öfkelendiğimde genellikle bağırıp çağırırım” 

Öfkeli Kişilerarası İletişim Tarzı alt ölçeği; “Çoğu zaman isteklerimi yaptırmak için insanlara 

karşı tehditkar olurum”, “Kendi düşüncelerimi savunmak için gerekirse karşımdakini kırarım” 

Baskın Kişilerarası İletişim Tarzı alt ölçeği ifadelerinden bazıları olup öfke duygusunun bu 

iletişim tarzlarında yer aldığı görülmektedir. Öfke duygusu iletişim tarzları içerisinde 

gösterilebildiği gibi, iletişim engelleri de kişiyi savunmacı davranmaya, dirençli olmaya ya da 

kızgın ve öfkeli olmaya itebilmektedir (Bolton, 1986). Birey diğerleri ile iletişim kuramadığı, 

yani kendisini açık bir şekilde ifade edemediği, anlaşılmadığını düşündüğü ya da benzeri diğer 

iletişim engelleri ile yüzyüze geldiğinde, öfkeli olabilmekte ve öfkeli davranışlar 

sergileyebilmektedir. Bu bağlamda, mevcut araştırmada elde edilen kişilerarası iletişim tarzı ile 

öfke arasındaki ilişki desteklenmektedir. Bunun yanı sıra, önceden de belirtildiği üzere, öfke 

duygusu cinsel işlev bozukluklarında çok yoğun olduğunda ve bu yoğun öfke duygusu ile etkin 

bir şekilde baş edilemediğinde, iletişim becerileri daha fazla olumsuzlaşabilmektedir. Öfke 

duygusu ile kişilerarası iletişim tarzları arasındaki karşılıklı etkileşim değerlendirildiğinde, 

cinsel işlev bozukluklarında öfke değişkeninin yordayıcılığının bulunması, öfke tepkilerinin 

cinsel işlev bozukluklarında daha baskın bir hal aldığı şeklinde yorumlanabilir. Bunun yanı 

sıra, cinsel işlev bozuklukları ile öfke değişkeni (Bknz. Tablo 3.35) ve cinsel işlev bozuklukları 

ile Kişilerarası İletişim Tarzları (Bknz. Tablo 3.36) arasındaki ilişkiler incelendiğinde, cinsel 

işlev bozuklukları arttıkça öfke tepkilerinin de arttığı ve kişilerarası iletişim tarzlarının 

olumsuzlaştığı görülmüştür. Cinsel işlev bozuklukları ile öfke tepkilerini içeren Baskın Tarz, 

Manipülatif Tarz, Kaçıngan Tarz ve Öfkeli Tarz gibi Kişilerarası İletişim Tarzları arasındaki 

yüksek korelasyonlar, İntikama Yönelik Öfke Tepkilerinin yordayıcılığını destekler 

niteliktedir.  

Cinsel işlev bozukluklarını, İntikama Yönelik Öfke Tepkileri değişkeni ile birlikte 

yordayan diğer değişkenin Kendilik Algısı olduğu görülmüştür. Kendilik algısının cinsel işlev 
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bozukluklarının etiyolojisinde, yani cinsel işlev bozukluklarının devam ettirici faktörleri 

arasında yer aldığı belirtilmiştir (Tuğrul, 1998; Şahin, 2001a). Bunun yanı sıra, oluşan bir 

cinsel işlev bozukluğu, kendilik algısının olumsuzlaşmasına ve cinsel işlev bozukluğunun 

sürmesine ya da kötüleşmesine de neden olabilmektedir. Cinsel işlev bozukluğu olan bir kadın, 

kadınlık duyguları ile ilgili sorunlar yaşamaya ve kendisini tam bir kadın olarak hissetmemeye 

başlayabilmektedir (Şahin, 2001a). Cinsel işlev bozuklukları ile kendilik algısı arasında neden-

sonuç ilişkisi tam olarak bilinmese de mevcut araştırmada cinsel işlev bozukluğu sorunu 

arttıkça kendilik algısının daha da olumsuzlaştığı bulunmuştur (ya da tersi). Tangney ve 

Fischer (1995) eğer bir kişinin yaptığı şey başarısızlıkla sonuçlanıyorsa ve kişi bundan dolayı 

kendisini sorumlu tutuyorsa, kişinin öfke duygusunun yanısıra suçluluk ya da utanç 

duyabileceğini ifade etmişlerdir. Eğer kişi utanç duyuyorsa, kişinin yaşadığı bu olayı benliğinin 

olumsuz bir yansıması olarak değerlendirerek, kendini değersiz hissetmeye başlayabileceğini 

ve sonuçta da kişinin kendilik algısının ve kendisine verdiği değerin zarar göreceğini 

belirtmişlerdir (akt., Balkaya ve Şahin, 2003). Mevcut araştırmada da cinsel alanda yaşanılan 

sorunlar arttıkça kendilik algısında düşüş olduğu bulunmuştur. Bu bulguya göre, cinsel alanda 

yaşadıkları sorunları kendiliklerinin olumsuz bir yansıması olarak değerlendirerek 

geliştirdikleri suçluluk ve utanç duygularına bağlı olarak, kendilerine verdikleri değerin 

düşmüş olabileceği yorumu yapılabilir. Buna ek olarak, Kendilik Algısı ile Öfke değişkeni 

arasındaki ilişkiler incelendiğinde, kadınlarda kendilik algısı olumsuzlaştıkça pasif agresif 

tepkilerin daha az görüldüğü bulunmuştur. Buna göre, kadınların kendilik algıları düştükte öfke 

duygularını daha açık bir şekilde gösterdikleri söylenebilir. Baumeister (1993), kendilik değeri 

düştükçe öfke, kızgınlık, düşmanlık gibi bazı olumsuz duyguların ortaya çıktığını ifade 

etmişlerdir. Sonuç olarak, öfke ve kendilik algısı arasındaki ilişkiler, cinsel işlev bozuklukları 

ve Kendilik Algısı arasındaki ilişkiler gözönünde bulundurulduğunda, mevcut araştırmada 

Kendilik Algısının İntikama Yönelik Öfke Tepkileri ile birlikte cinsel işlev bozuklukları 

üzerinde yordayıcı gücünün olması, cinsel işlev bozukluklarında öfke ve kendilik algısının 

önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca Yaşamdan Doyum Alamama ve 

Kişilerarası İlişkilerden Duyulan Memnuniyetsizlik, kadınlarda cinsel işlev bozukluklarını 

yordayan diğer değişkenlerdir. Bu da cinsel alanda yaşanan sorunların bireylerin, genel olarak, 

tüm yaşamlarından aldıkları doyumu etkileyebildiği, cinsel yaşamda meydana gelen sorunların 

yaşamın diğer alanlarına yansıdığı şeklinde yorumlanabilir.  

Cinsel işlev bozukluğu olan erkeklerde, Saldırgan Öfke Davranışlarının cinsel işlev 

bozuklukları üzerinde yordayıcılığı olduğu bulunmuştur. Roseinheim ve Neuman (1981) cinsel 
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işlev bozukluğu bulunan erkeklerin daha fazla kişilerarası kaygı yaşadıklarını, öfkenin oldukça 

belirgin olduğunu bulmuşlardır. Mevcut araştırmada da cinsel işlev bozukluğunda saldırgan 

davranışların sergilendiği, yani öfke tepkilerinin artması bu araştırma ile örtüşmektedir. 

Bununla birlikte, Roseinheim ve Neuman (1981)’ın çalışmasında, öfkenin genellikle içe dönük 

olduğu bulunmasına karşın, mevcut çalışmada İçedönük Öfke Tepkilerinin azaldığı 

bulunmuştur. Ancak öfkenin ifade edilmesinde, erkeklerin kadınlara göre daha doğrudan ifade 

yöntemlerini seçtikleri (Lerner, 1996; Sharkin, 1993. Akt. Balkaya ve Şahin, 2003) 

düşünüldüğünde, Saldırgan Davranışlar değişkeninin cinsel işlev bozuklukları üzerindeki 

yordayıcılığı desteklenmektedir. Sır ve ark. (1998)’nın erektil bozukluk üzerine yaptıkları 

çalışma bulgularına göre, organik ve psikojenik erektil bozukluğu arttıkça depresyon ve sosyal 

anksiyetenin arttığı, kendilik saygısının ise düştüğü görülmüştür. Aynı çalışmada yapılan 

regresyon analizi sonuçlarına göre, ereksiyon derecesine etki eden faktörlerin sosyal anksiyete, 

kendilik saygısı ve yaş değişkenleri olduğu dikkati çekmiştir. Mevcut çalışmada, yaşın cinsel 

işlev bozuklukları üzerinde yordayıcı etkisi beklenti yönünde bulunmamıştır, ancak örneklemin 

yeterince büyük olmamasının yaşın yordayıcı etkisinin çıkmamasında önemli bir etken olduğu 

düşünülmektedir. Kendilik Algısının cinsel işlev bozukluklarını yordaması, yazında yer alan 

bulgu ile desteklenmektedir. Ancak araştırmamızda, cinsel işlev bozuklukları türleri, örneklem 

yetersizliği nedeni ile ayrıca analize alınmamış olup toplam cinsel işlev bozukluğu puanları 

analize alınmıştır. Cinsel işlev bozuklukları ile Kendilik Algısı arasındaki ilişkiler 

incelendiğinde, en yüksek ilişkinin toplam puan ile Kendilik Algısı arasında olduğu; erektil 

disfonksiyon ile kendilik algısı arasında anlamlı düzeyde ilişki olduğu, yani erektil 

disfonksiyon sorunu arttıkça kendilik algısının daha da olumsuzlaştığı bulunmuştur. Buna 

karşın, prematür ejakülasyon ile Kendilik Algısı arasında korelasyon anlamlı düzeyde 

bulunmamıştır. Cinsel işlev bozuklukları ile kişilerarası iletişim tarzı, kendilik algısı ve öfke 

değişkenlerinin hep birlikte ilişkisini inceleyen başka bir çalışma yazında bulunamamıştır. 

Araştırmada bulunan Saldırgan Davranışlar, Küçümseyici Kişilerarası İletişim Tarzı ve 

Kendilik Algısı değişkenlerinin cinsel işlev bozukluğu üzerindeki yordayıcılıkları yeni bir 

bulgudur. Dutton ve Brown (1997) global kendilik saygısının kişinin başarı ve başarısızlıklara 

verdiği duygusal tepkileri belirlediğini öne sürmüştür. Buna ek olarak daha önceden belirtildiği 

üzere Tangney ve Fischer (1995) başarısızlık duygusuna bağlı olarak öfke ile birlikte 

gelişebilen suçluluk ve utanç duygularının kendilik saygısının düşmesine neden olabileceğini 

(Akt., Balkaya ve Şahin, 2003), Baumeister (1993) ise kendilik saygısı düşük olan kişilerin 

bununla başetmek için başkalarını küçük düşürücü tutumlar sergilediklerini öne sürmüşlerdir. 

Dolayısıyla, bu kişilerin cinsel işlev bozukluğu sorunu ile başarısızlık duygusu içerisine 
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girdikleri, bu başarısızlık duygusuna yönelik duygusal tepkilerinin ‘öfke’ gibi daha olumsuz bir 

duygu olarak ortaya çıktığı, bununla başetmek için de daha saldırgan davranışlar ve 

küçümseyici iletişim örüntüsü sergilemeye başladıkları söylenebilir. Bunun yanı sıra, Stimson, 

Stimson ve Dougherty (1980) yaptıkları bir çalışmada, yetersiz cinsel performansın erkeklerde 

kendilik saygısına en çok etkide bulunan unsur olduğunu ve Amerikan erkekleri için cinsel 

yeterliliğin kendilik organizasyonunun temel kaynağını oluşturduğunu saptamışlardır. Benzer 

şekilde, toplumumuzda cinsel sorunlar erkekler tarafından başarısızlık (kendilerinin 

başarısızlığı) olarak algılanmaktadır (Aydın ve Gülçat, 2004). Bu bulgular, cinsel sorunlar 

yaşayan erkeklerin başarısızlık duygusu içerisine girerek kendilik algılarının bundan 

etkilenebileceği yorumumuzu destekler niteliktedir.  

   ‘Normal’lere bakıldığında, cinsel yaşam kalitesini yordayan değişkenlerin erkeklerde 

Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzı ve Olumsuz Kendilik; kadınlarda ise Küçümseyici ve 

Duygudan Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzı ve Somatizasyon belirtileri olduğu 

bulunmuştur.  

Yukarıda cinsel işlev bozukluğu olan kadınlarda açıklandığı üzere, sorun şiddetlendikçe 

öfke duygusu daha yoğun yaşanırken, cinsel yaşam kalitesi düştüğünde öfke duygusu daha 

hafif bir düzeyde ortaya çıkmakta ve Kişilerarası İletişim Tarzlarının yordayıcı gücünün 

olduğu görülmektedir. Kişilerarası İletişim Tarzlarından Küçümseyici Kişilerarası İletişim 

Tarzının ve Duygudan Kaçıngan Kişilerarası iletişim tarzının kadınlarda cinsel yaşam 

kalitesini yordama gücü olduğu bulunmuştur. Özellikle Küçümseyici Kişilerarası İletişim Tarzı 

ölçek maddeleri incelendiğinde (“İnsanlarla konuşurken iğneleyici sözler söylemekten 

çekinmem”, “Sorduğum sorularla karşımdakini sıkıştırmaktan hoşlanırım”, “Haksız olsam da 

karşımdaki ne derse desin, kendimi savunurum”), bu ifadelerin öfke duygusunu içerdiği 

anlaşılmaktadır. Bir başka deyişle, Küçümseyici Kişilerarası İletişim Tarzı öfke duygusunun 

bir yansımasıdır denebilir. Buna göre, cinsel yaşam kalitesi bozulduğunda, öfke tepkilerini 

içeren iletişim tarzlarının görüldüğü, cinsel işlev bozukluğu geliştiğinde ise öfke tepkilerinin 

daha belirgin olarak görüldüğü yorumu yapılabilir. Küçümseyici Kişilerarası İletişim Tarzı ile 

birlikte Duygudan Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzının da cinsel yaşam kalitesini yordadığı 

bulunmuştur. “İnsanlarla çatışmaktan ve aramızda var olan problemleri tartışmaktan 

kaçınırım”, “İnsanlarla konuşurken duygularımı gizlemeye çalışırım”, “Problem yaşadığım 

bireyin ne hissettiğiyle ilgilenmem” ifadeler, Duygudan Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzı alt 

ölçeği ifadelerinden bazılarıdır. Bu ifadeler ele alındığında, Duygudan Kaçıngan Kişilerarası 
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İletişim Tarzının yordayıcılığı, cinsel yaşam kalitesi olumsuz bir şekilde etkilenen kadınların, 

sorunlarını ve duygularını ifade etmedikleri ya da ifade etmekten kaçındıkları şeklinde 

yorumlanabilir. Ayrıca, Kelly, Strassberg ve Turner (2006) tarafından yapılan bir çalışmaya 

göre, kadın orgazm bozukluğu bulunan çiftlerin iletişim örüntülerinin, kontrol grubundaki 

sorunu olmayan çiftlerden, daha problemli olduğu bulunmuştur. Duygudan Kaçıngan 

Kişilerarası İletişim Tarzının, henüz cinsel işlev bozukluğu gelişmeden sadece cinsel yaşamda 

meydana gelen sorunları yorduyor olması Kelly, Strassberg ve Turner (2006)’ın çalışmasında 

elde edilen cinsel sorunlar ile iletişim arasındaki ilişkiyi destekler niteliktedir. Daha açık bir 

deyişle, cinsel yaşamda meydana gelen sorunlar, iletişim tarzının olumsuzlaşmasına ya da 

iletişim tarzlarında meydana gelen sorunlar, cinsel yaşamın olumsuz bir şekilde etkilenmesine, 

sorunun ilerlemesine ve devam etmesine yol açabilir. Yazında cinsel işlev bozuklukları ile 

iletişim arasındaki ilişkiyi gösteren çalışmalar ele alındığında (Kelly, Strassberg ve Turner, 

2004; Kelly, Strassberg ve Turner, 2006; Kilmann ve ark., 1986; Lau, Yang, Cheng ve Wang, 

2006; Metz ve Epstein, 2002; Milan, Kilmann ve Boland, 1988; Purnine ve Carey, 1997), 

iletişimin cinsel işlev bozuklukları gelişmeden dahi yordayıcılığının olması, cinsellikte 

iletişimin önemini göstermektedir. Yaşamdan Doyum Alamama ve Kişilerarası İlişkilerden 

Duyulan Memnuniyetsizlik değişkenlerinin kadınlarda cinsel yaşam kalitesini yorduyor olması, 

cinselliğin önemli bir yere sahip olduğu ve cinsel yaşamın, yaşamın diğer alanları üzerinde 

önemli bir etkisi olduğu şeklinde yorumlanabilir. Genel psikolojik belirtilerden, Somatizasyon 

değişkeninin cinsel yaşam kalitesini yordadığı bulunmuştur. Fugl-Meyer, Lodnert, Branholm 

ve Fugl-Meyer (1997) cinsel işlevdeki değişimlerin bazı olumsuz duygulara (anksiyete, 

depresyon gibi) yol açabildiğini öne sürmüşlerdir. Depresyon ve anksiyete gibi olumsuz 

duygudurumlar yaşandığında, bu duyguduruma bazı bedensel tepkiler de eşlik edebilmektedir. 

Cinsel yaşam kalitesinin Somatizasyon değişkeni tarafından yordanıyor olması, cinsel 

yaşamdaki olumsuzlukların, kişinin duygudurumunu olumsuz bir şekilde etkilemesine ve bazı 

bedensel tepkilerin görülmeye başlanmasına neden olabildiği şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca, 

Yaşamdan Doyum Alamama değişkeninin cinsel yaşam kalitesi üzerindeki yordayıcılığı da ele 

alındığında, duygusal durumun olumsuz bir şekilde etkilendiği ve dolayısı ile bedensel bazı 

tepkilerin görülebildiği söylenebilir.  

Cinsel işlev bozukluğu olmayan erkek grupta, Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzı, 

Kendilik Algısı, Yaşamdan Doyum Almama, Kişilerarası İlişkilerden Duyulan 

Memnuniyetsizlik ve Genel Psikolojik Belirtilerden “Olumsuz Benlik” değişkenlerinin cinsel 

yaşam kalitesi üzerinde yordama gücünün olduğu görülmüştür. Cushman ve Cahn (1985) 
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iletişim becerilerinin düzenlenmesinde kendilik kavramının önemine vurgu yapmışlardır. 

Mevcut araştırmada da kendilik algısı olumsuzlaştıkça kişilerarası iletişim tarzlarının da 

olumsuzlaştığı bulunmuştur. Bu açıdan, cinsel yaşam kalitesinin Kaçıngan Kişilerarası İletişim 

Tarzı ile Kendilik Algısı tarafından yordanması, cinsel yaşam kalitesinde bazı olumsuz 

değişimler gerçekleştiğinde dahi erkeklerin bu konuları konuşmaktan kaçındıkları şeklinde 

yorumlanabilir. Amerikalı erkekleri için cinsel yeterliliğin kendilik organizasyonunun temel 

kaynağını oluşturduğu bulgusu (Stimson, Stimson ve Dougherty, 1980) ve toplumumuzda da 

cinsel sorunların erkekler tarafından başarısızlık (kendilerinin başarısızlığı) olarak 

algılanmasına dair bulgu (Aydın ve Gülçat, 2004) birlikte ele alındığında, cinselliğin kendilik 

kavramı ile bütünleştirildiği, dolayısıyla bu alandaki en küçük olumsuz değişimi konuşmaktan 

kaçındıkları söylenebilir. Cinsel işlev ile kişilerarası iletişim tarzı arasındaki korelasyonlar 

incelendiğinde (bkz. Tablo 3.35), en yüksek korelasyonların Kaçıngan ve Duygudan Kaçıngan 

Kişilerarası İletişim Tarzları ile cinsel işlev arasında olduğu bulunmuştur. Bu da Kaçıngan 

Kişilerarası İletişim Tarzının yordayıcı gücünü desteklemekte ve erkeklerin cinsel işlev 

bozukluğu olmasa da cinsel yaşam kalitesindeki olumsuz değişimleri konuşmaktan 

çekindiklerini göstermektedir. Yaşamdan Doyum Alamama ve Kişilerarası İlişkilerden 

Duyulan Memnuniyetsizlik değişkenlerinin, cinsel işlev bozukluğu olmayan erkeklerde de çok 

düşük de olsa yordayıcı güce sahip olduğu bulunmuştur. Bu da Stimson, Stimson ve Dougherty 

(1980) ve Aydın ve Gülçat (2004) tarafından vurgulanan, cinselliğin kendilik 

organizasyonunda çok önemli bir yere sahip olduğu bulgusunu destekler nitelikte olup, cinsel 

alanda oluşan sorunların tüm benliğe aktarıldığı yorumu yapılabilir. Bunun yanısıra, ‘olumsuz 

benliğin’ cinsel yaşam kalitesi üzerinde yordayıcılığının bulunması da, cinselliğin erkekler için 

benliğin önemli bir yerini oluşturduğu, cinsel yaşamda bir bozukluk olmasa da sadece 

kalitesinde bir sorun oluşmasının erkekleri olumsuz olarak etkilediği yorumunu 

desteklemektedir. “İnsanların sizi sevmediğine, size kötü davrandığına inanmak”, “Kendini 

diğerlerinden aşağı görmek”, “Başarılarınız için diğerlerinden yeterince takdir görmediğiniz 

düşüncesi” ifadeleri ‘olumsuz benlik’ alt ölçek maddelerinden bazılarıdır. Buradan hareketle, 

cinsel yaşam kalitesindeki olumsuz değişimin genel psikolojik durumu etkilediği, özellikle de 

benliğe yönelik olumsuz genellemeler yapıldığı söylenebilir. Ayrıca, Yaşamdan Doyum 

Alamama ve Kişilerarası İlişkilerden Duyulan Memnuniyetsizlik değişkenlerinin de bu 

değişkenler ile birlikte yordayıcılığının olması, erkeklerin cinsel yaşamları ile kendilik 

kavramları ve genel yaşam doyumları arasında önemli bir bağ kurduklarını düşündürmektedir.  
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4.4.3. Kişilerarası Tarz, Kendilik Algısı, Öfke ve Cinsel İşlev Bozukluğu Arasındaki 

İlişkilerin Tartışılması 

Yapılan değişkenler arası ilişkiler analizine göre, vajinismus sorunu arttıkça Pasif 

Agresif Öfke Tepkilerinin azaldığı ve kaçıngan kişilerarası iletişim tarzının belirginleştiği 

bulunmuştur. Yazında yer alan araştırmalar, vajinismusu olan kadınların genellikle çocuksu 

özellikler gösteren, cinsel kaçınmaları olan, kurallara uyan, kızgınlıklarını göstermeyen ve 

sürekli kabul içinde olan kişiler olduğunu (Şahin, 2001c) vurgulasa da, mevcut araştırmada 

vajinismuslu kadınların pasif agresif tepkilerinin azaldığı yani, öfkelerini belli ettikleri 

bulunmuştur. Kaçıngan Kişilerarası İletişim Tarzının da belirginleşmiş olması bu sorunların 

konuşulmasından kaçınıldığını göstermekte olup, Bolton (1986) tarafından vurgulandığı üzere 

iletişim engellerinin sık olarak kullanılması ile iletişim örüntülerinin bozulduğu, daha saldırgan 

tavırların sergilendiği yorumu yapılabilir. Dolayısı ile cinsel sorunlar arttıkça kişilerin iletişim 

örüntülerinin olumsuzlaştığı ve iletişim engellerine bağlı olarak öfke tepkilerinin arttığı 

söylenebilir.  

Anorgazmi sorunu arttıkça İçedönük Öfke Tepkileri puanının da arttığı bulunmuştur. 

Bu bulgu, anorgazminin kadının kadınlık duyguları ile ilgili sorunlar yaşamaya ve kendisini 

tam bir kadın olarak hissetmemeye başlaması (Şahin, 2001a) nedeni ile kendine yönelik öfke 

duyguları hissetmesi şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca Lerner (1996) ve Sharkin (1993) 

kadınların öfkelerini daha dolaylı yollardan gösterdiklerini belirtmişlerdir (Akt., Balkaya ve 

Şahin, 2003). Buna ek olarak Lerner (1996) kadınların öfkenin, ilişkiyi tahrip edeceğine ve 

sosyal olarak da onaylanmayacaklarına inandıkları için, öfkeyi doğrudan ifade etmemek için 

uğraştıklarını öne sürmektedir. Lerner (1996)’e göre, çok güçlü sosyal onay ihtiyacı ve ayrılma 

kaygısı, öfkenin bastırılmasına yardımcı olmaktadır (Akt., Balkaya, 2001). Bunun yanı sıra, 

cinsel işlev bozukluğu olan grubun anksiyete, depresyon gibi duygusal boyutta Genel Belirtiler 

puanlarının, cinsel işlev bozukluğu olmayan gruptan daha yüksek olduğu görülmüştür. Cinsel 

alanda yaşanan bu sorunların, kadınların kendilerini kadınlık rollerini yerine getiremeyen 

kişiler olarak tanımlamalarına, depresyon düzeylerinin artmasına ve depresif duygu durumuna 

bağlı olarak da hatayı kendilerine atfetmelerine, dolayısıyla öfkeyi kendilerine yöneltmelerine 

neden olabileceği düşünülebilir. 

Prematür ejakülasyon sorunu arttıkça, Saldırgan Davranışların arttığı, erektil 

disfonksiyon sorunu arttıkça ise Öfke Davranışlarının ve Saldırgan Davranışların arttığı 

bulunmuştur. Bu bulgu, regresyon analizinde elde edilen cinsel işlev bozukluğu olan 
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erkeklerde Saldırgan Davranışların yordayıcılığını destekler niteliktedir. İletişim Tarzları 

incelendiğinde ise, hem prematür ejakülasyonda hem de erektil disfonksiyonda genel olarak 

kişilerarası iletişim tarzlarının olumsuzlaştığı ve Kaçıngan, Öfkeli, Duygudan Kaçıngan ve 

Manipülatif Kişilerarası İletişim Tarzlarının belirginleştiği bulunmuştur. Buna göre, sorunun 

çözümünde önemli bir yer tutan iletişim örüntüsünün daha içe kapanan, diğerinden uzak 

durmaya ya da diğerini uzaklaştırmaya yönelik kaçıngan ya da ilişkiyi daha olumsuzluklara 

iten öfkeli tarzın benimsendiği görülmektedir. Bolton (1986)’un belirttiği gibi iletişim 

engellerinin sıklıkla kullanılması da kişiyi daha savunmacı davranmaya ve saldırgan 

davranışlara itebilmektedir. Erkeklerin öfke duygularını daha doğrudan ifade ettikleri (Lerner, 

1996; Sharkin, 1993. Akt., Balkaya ve Şahin, 2003) bilinmektedir. Ayrıca, erkekler kıskançlık, 

üzüntü gibi diğer olumsuz duygularını da öfkeye dönüştürerek ifade etmektedirler. Sharkin 

(1993) bunun nedeninin, öfke duygusunun, güçlülük, sertlik, saldırganlık şeklinde ve 

“erkeksi”, diğer deyişle erkeğe yakışan ve onu güçlendiren bir duygu olarak değerlendirilmesi 

olabileceğini öne sürmüştür (akt. Balkaya, 2001). Erkeklerin genel olarak duygularını 

konuşmaktan kaçındıklarına (Şahin, Durak ve Yasak-Gültekin, 1994) ve yaşadıkları sorunlara 

çözüm önermekten çekindiklerine (Basow ve Rubenfeld, 2003. Akt., Durak-Batıgün, 2006) 

dair bulgular ele alınınca, erkeklerin var olan sorunu konuşmaktan kaçındıkları ve daha 

saldırgan, olumsuz, iletişimi ketleyici bir iletişim tarzı oluşturdukları söylenebilir.  

Yukarıda tartışılan bulgular değerlendirildiğinde cinsel işlev bozukluklarında 

kişilerarası iletişim tarzları, öfke tepkileri ve kendilik algısı alanlarında daha olumsuz bir 

örüntünün ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Ayrıca bu alanlarda cinsiyetler arasında da bir 

farklılık olduğu görülmektedir.  

4.4.4. Cinsel İşlev Bozukluğu Örnekleminden Elde Edilen Bulguların Bir Bütün 

Değerlendirilmesi ve Öneriler 

Cinsel işlev bozuklukluğu olan örneklemden elde edilen bulgular genel olarak 

değerlendirildiğinde, cinsel işlev bozukluğu olanlarda kişilerarası iletişim tarzının sorunlu, öfke 

düzeylerinin yüksek, kendilik algılarının da düşük olduğu söylenebilir. Kişilerarası ilişkiler 

bağlamında gelişen kendilik algısının, öfke ve kişilerarası iletişim tarzları ile karşılıklı bir 

etkileşim içinde olduğu ve yine kişilerarası iletişim tarzları ile öfke arasında da bir etkileşim 

olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, bu değişkenlerin cinsel işlev bozuklukları ve cinsel 

yaşam kalitesi üzerindeki yordayıcılıkları üzerinde çalışılmıştır. Bu değişkenlerden, hangisinin 

temel değişken olduğunun anlaşılabilmesi için model sınamasının yapılmasının faydalı olacağı 
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düşünülmektedir. Ayrıca kendilik algısının gelişiminde ve sonraki ilişkilerde önemli bir role 

sahip olan bağlanma tarzlarının da sonraki çalışmalarda ele alınmasını önerilmektedir.     

Her ne kadar araştırma sonuçlarına göre, erkeklerde cinsel işlev bozukluğu üzerinde 

yaşın etkisi bulunmamış olsa da yazında yaş arttıkça ilişkisel problemlerin, daha genç yaşlarda 

ise kişinin ruhsal durumu ve iç çatışmalarının erektil bozukluk üzerinde daha etkili olduğu ileri 

sürülmektedir (Corona ve ark., 2004). Bu bağlamda, erkeklerin duygudan kaçıngan kişilerarası 

iletişim tarzını ağırlıklı olarak kullandığına ve kadınlara göre daha fazla öfke davranışı 

sergilediklerine ilişkin bulgular birlikte değerlendirildiğinde, terapide yaşa göre ilişki ve 

iletişim özellikleri incelenerek bir çalışma modelinin oluşturulmasının faydalı olacağı 

düşünülmektedir.  

Araştırmadaki sınırlılıklardan biri, çiftlerle çalışılmamış olunmasıdır. Bundan sonraki 

çalışmalarda, çiftlerle çalışılmasının kişilerarası iletişim tarzlarının çiftin ilişkisi içerisindeki 

etkileşimini görmek açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca cinsellik iki kişi 

arasında yaşanan bir olgu olduğu, yaşanılan sorunlar sadece kişinin değil ilişkinin sorunu 

olduğu ve eşlerden birinde meydana gelen cinsel sorunun diğer partnerin de cinsel yaşamını 

etkilediği için, bundan sonraki çalışmalarda eşler arası iletişimin ve etkileşimin cinsel işlev 

bozuklukları üzerindeki etkilerini daha detaylı olarak belirleyebilmek amacı ile çiftlerin katılım 

sağladığı çalışmaların yürütülmesinin daha faydalı olacağı düşünülmektedir. Literatürde de 

çiftler arasında cinselliğe bakış açısı, cinsel istek ve uyum konularındaki benzerliklerin tedavi 

sonucunu etkilediği (Hawton, Catalan ve Fagg, 1992) bulunmuş olup, tedavide çiftler ile 

birlikte çalışılmasının daha iyi sonuç alınmasında katkısı olacağı vurgulanmıştır.  

Çalışmanın diğer bir sınırlılığı, cinsel işlev bozukluğu olmayan grubun kendi içinde 

eğitim düzeyleri arasındaki dağılımın dengeli olduğu bulunsa da bu dengenin cinsel işlev 

bozukluğu olan grupta sağlanamamış olmasıdır. Grubun kendi içinde üniversite ve üstü 

düzeyde eğitim alanların oranının, diğer eğitim düzeyine sahip olanlara göre daha düşük 

olduğu görülmüştür. Bu, çalışma sonuçlarının genellenebilirliği düşüren bir faktördür. Son bri 

sınırlılık, araştırmada verilerin özbildirim yolu ile elde edilmesidir. Bu nedenle, katılımcıların 

kendini iyi gösterme çabalarının olabileceği, özellikle cinsellikle ilgili sorularda bu çaba 

içerisine girmiş olabilecekleri düşünülmektedir. Ayrıca cinselliğe ilişkin toplumsal kuralların, 

soruları yanıtlarken açık cevaplar verilmesini etkileme olasılığı sözkonusudur.  
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Bu çalışma bulgularına göre, cinsel işlev bozukluklarında kişilerarası iletişim tarzları, 

öfke tepkileri ve kendilik algısı alanlarında daha olumsuz bir örüntünün ortaya çıktığı 

anlaşılmaktadır. Ayrıca bu alanlarda cinsiyetler arasında da bir farklılık olduğu görülmüştür. 

Tedavi sürecinde öfke yönetimi, kişilerarası iletişim becerileri ve özsaygıyı güçlendirmeye 

yönelik müdahalelerin daha sistematik olarak kullanılması, tedaviden elde edilen performansı 

daha olumlu etkileyecektir. İletişimin önemi gözönünde bulundurulduğunda, tedavide iletişim 

tarzlarının belirlenip, hangi iletişim tarzında sorun yaşandığı tespit edilerek o sorunun 

değiştirilmesine yönelik müdahaleler geliştirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Nitekim, Hawton, Catalan ve Fagg (1992) da terapide iletişim örüntülerine önem verilmesi 

gerektiğini, özellikle cinsel tedavi içerisinde duyulara odaklanma programında iletişim ile 

çalışılmış olunmasının alınan sonuçlarda ilerleme sağlayacağını belirtmişlerdir. Tedavi 

sürecinde iletişim becerileri, öfke yönetimi ve özsaygının geliştirilmesine önem verilmesi 

gerektiği gibi, bu alanlarda çalışılırken cinsiyetler arası farklılıkların da gözönünde 

bulundurulmasının tedaviden elde edilecek sonuç üzerinde önemli olduğu düşünülmektedir. 

Ayrıca bu değişkenlerin aralarındaki karşılıklı etkileşimlerin varlığı nedeni ile de tedavi 

sürecinde çiftlerle çalışılırken bu faktörlerin gözönünde bulundurulduğu tedavi modellerinin 

geliştirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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EKLER 

a) Mali Bilanço ve Açıklamaları 

Sarf Malzemesi (ölçek bataryalarının matbaada bastırılması, Lazerjet Toner, muhtelif 

kağıt ve kırtasiye malzemeleri) = 1.500 TL 

Hizmet Alımı (Hastanelerde ve alanda veri toplama, bilgisayara veri girişi, istatistik 

analiz ücreti) = 34.220 TL 

     TOPLAM: 35.720 TL 

Not: Proje bütçesi BAP Komisyonu tarafından 40.600 TL olarak kabul edilmesine 

rağmen, bu miktarın tamamı teknik bazı engeller nedeni ile harcanamamıştır.  

 

b) Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar)  

Proje kapsamında hazırlanan 3 sözel bildiri ve bir poster, 7-10 Temmuz 2009 tarihleri 

arasında Oslo’da düzenlenecek olan 11. Uluslararası Psikoloji Kongresi’nde (11th European 

Congress of Psychology) sunulmak üzere kabul edilmiştir. Kabul mektuplarının kopyaları 

aşağıda yer almaktadır. 

 

c) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) 

Bu çalışmanın bulgularının, birbirini takip eden dört ayrı makale haline getirilerek, SSCI 

kapsamında yer alan Türk Psikoloji Dergisi’nde yayınlanması amaçlanmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir. 

 

d)  Kongre Bildirileri Kabul Mektupları 
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11th European Congress of Psychology  ECP09 

Oslo, Norway 7 – 10  July 2009   

Dear  Dr. Ayşegül Durak Batıgün  

It is our pleasure to confirm that your submission entitled:  

 

Psychosomatic disorders and a predictive triad: Negative interpersonal style, negative self 

perception, anger is accepted for a poster presentation at the 11th European Congress of 

Psychology.  

The congress programme will be finalized by May 1st. You will then receive information about your 

presentation's place in the programme. Please note: You must register as congress participant 

before May 1st. If you fail to do that, your presentation will not be included in the programme.   

All participants will have to register online. We would like to remind you that the deadline for the 

lowest fee is March 15th. Go to Registration and register today! For questions regarding registration, 

please contact ecp2009@tsforum.no.  

About the social program: The Opening Ceremony will take place on Tuesday July 7th, at the 

Norwegian Opera House. The number of participants is limited, so please indicate in the registration 

form if you would like to attend. Remember also to register if you want to participate in 'Summer 

Party' or 'Boat Trip', and 'Reception at the City Hall'. Read more about the social program here.   

For your convenience, a special conference rate has been arranged with some of Oslo's hotels during 

the congress period. More information about this is to be found on our website here.   

A note especially for participants not having English as their first language: Some abstracts 

have been found to have significant potential in language improvement. If you know that this might 

apply in your case, we strongly suggest that you seek advice to improve your presentation. 

  

We look forward to seeing you in Oslo!  

  

Sincerely,  

  

          
 

Gerd Kvale 

Chair Scientific Committee 

Per A. Straumsheim                                   

Program Coordinator       

  

 See you in Oslo July 2009 at ECP2009 

www.ecp2009.no 

http://www.ecp2009.no/theregistration1.cfm?FuseAction=GenPage&pWebprofilfunkid=30891
http://us.mc500.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ecp2009@tsforum.no
http://www.ecp2009.no/thesocialprogram.cfm?FuseAction=GenPage&pWebprofilfunkid=26710
http://www.ecp2009.no/accommodation.cfm?FuseAction=GenPage&pWebprofilfunkid=26559
http://www.ecp2009.no/
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11th European Congress of Psychology  ECP09 

Oslo, Norway 7 – 10  July 2009 

Dear Nesrin Hisli Sahin  

It is our pleasure to inform you that your submission entitled: 

 

Depression and a predictive triad: Negative interpersonal style, negative self perception, anger is accepted for 

an oral session at the 11th European Congress of Psychology.  

The congress programme will be finalized by May 1st. You will then receive information about your 

presentation's place in the programme. Please note: You must register as congress participant before May 

1st. If you fail to do that, your presentation will not be included in the programme.  

All participants will have to register online. We would like to remind you, that the deadline for the lowest fee is 

March 15th. Go to registration and register today! For questions about registration, please contact 

ecp2009@tsforum.no.  

About the social programme: The Opening Ceremony will take place on Tuesday July 7th, at the Norwegian 

Opera House. The number of participants is limited, so please indicate in the registration form if you like to 

attend. Remember also to register if you want to participate in "Summer Party" or "Boat Trip" and 

"Reception at the City Hall". Read more about the social programme here.   

For your convenience, a special conference rate has been arranged with some of Oslo's hotels during the 

congress period. More information about this may be found on our website here. 

  

A note especially for participants not having English as their first language: Some abstracts have been 

found to have significant potential in language improvement. If you know that this might apply in your case, 

we strongly suggest that you seek advice to improve your presentation. 

  

We look forward to seeing you in Oslo! 

  

Oslo, March 02. 2009 

   

                                           

    

                       

  
 

Gerd Kvale 

Chair Scientific Committee             

Per A. Straumsheim                       

Program Coordinator 

 

  

See you in Oslo July 2009 at ECP09 

www.ecp2009.no 

http://www.ecp2009.no/theregistration1.cfm?FuseAction=GenPage&pWebprofilfunkid=30891
http://us.mc500.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ecp2009@tsforum.no
http://www.ecp2009.no/thesocialprogram.cfm?FuseAction=GenPage&pWebprofilfunkid=26710
http://www.ecp2009.no/accommodation.cfm?FuseAction=GenPage&pWebprofilfunkid=26559
http://www.ecp2009.no/
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11th European Congress of Psychology  ECP09 

Oslo, Norway 7 – 10  July 2009 

Dear Nesrin Hisli Sahin  

It is our pleasure to inform you that your submission entitled: 

 

Sexual dysfunctions and a predictive triad: Negative interpersonal style, negative self perception, and anger 

is accepted for an oral session at the 11th European Congress of Psychology.  

The congress programme will be finalized by May 1st. You will then receive information about your 

presentation's place in the programme. Please note: You must register as congress participant before May 

1st. If you fail to do that, your presentation will not be included in the programme.  

All participants will have to register online. We would like to remind you, that the deadline for the lowest fee is 

March 15th. Go to registration and register today! For questions about registration, please contact 

ecp2009@tsforum.no.  

About the social programme: The Opening Ceremony will take place on Tuesday July 7th, at the Norwegian 

Opera House. The number of participants is limited, so please indicate in the registration form if you like to 

attend. Remember also to register if you want to participate in "Summer Party" or "Boat Trip" and 

"Reception at the City Hall". Read more about the social programme here.   

For your convenience, a special conference rate has been arranged with some of Oslo's hotels during the 

congress period. More information about this may be found on our website here. 

  

A note especially for participants not having English as their first language: Some abstracts have been 

found to have significant potential in language improvement. If you know that this might apply in your case, 

we strongly suggest that you seek advice to improve your presentation. 

  

We look forward to seeing you in Oslo! 

  

Oslo, March 02. 2009 

   

                                           

    

                       

  
 

Gerd Kvale 

Chair Scientific Committee             

Per A. Straumsheim                       

Program Coordinator 

 

  

See you in Oslo July 2009 at ECP09 

www.ecp2009.no 

http://www.ecp2009.no/theregistration1.cfm?FuseAction=GenPage&pWebprofilfunkid=30891
http://us.mc500.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ecp2009@tsforum.no
http://www.ecp2009.no/thesocialprogram.cfm?FuseAction=GenPage&pWebprofilfunkid=26710
http://www.ecp2009.no/accommodation.cfm?FuseAction=GenPage&pWebprofilfunkid=26559
http://www.ecp2009.no/
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11th European Congress of Psychology  ECP09 

Oslo, Norway 7 – 10  July 2009 

Dear Nesrin Hisli Sahin 

  

It is our pleasure to inform you that your submission entitled: 

 

Anxiety disorders and a predictive triad: Negative interpersonal style, negative self perception, anger 

is accepted for an oral session at the 11th European Congress of Psychology.  

The congress programme will be finalized by May 1st. You will then receive information about your 

presentation's place in the programme. Please note: You must register as congress participant before May 

1st. If you fail to do that, your presentation will not be included in the programme.  

All participants will have to register online. We would like to remind you, that the deadline for the lowest fee is 

March 15th. Go to registration and register today! For questions about registration, please contact 

ecp2009@tsforum.no.  

About the social programme: The Opening Ceremony will take place on Tuesday July 7th, at the Norwegian 

Opera House. The number of participants is limited, so please indicate in the registration form if you like to 

attend. Remember also to register if you want to participate in "Summer Party" or "Boat Trip" and 

"Reception at the City Hall". Read more about the social programme here.   

For your convenience, a special conference rate has been arranged with some of Oslo's hotels during the 

congress period. More information about this may be found on our website here. 

  

A note especially for participants not having English as their first language: Some abstracts have been 

found to have significant potential in language improvement. If you know that this might apply in your case, 

we strongly suggest that you seek advice to improve your presentation. 

  

We look forward to seeing you in Oslo! 

  

Oslo, March 02. 2009 

   

                                           

    

                       

  
 

Gerd Kvale 

Chair Scientific Committee             

Per A. Straumsheim                       

Program Coordinator 

 

  

See you in Oslo July 2009 at ECP09 

http://www.ecp2009.no/theregistration1.cfm?FuseAction=GenPage&pWebprofilfunkid=30891
http://us.mc500.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ecp2009@tsforum.no
http://www.ecp2009.no/thesocialprogram.cfm?FuseAction=GenPage&pWebprofilfunkid=26710
http://www.ecp2009.no/accommodation.cfm?FuseAction=GenPage&pWebprofilfunkid=26559
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e) Veri Toplama Araçları 


