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Pozitif psikoloji yaklaşımının kullanımı her geçen gün artmakta, bu alanda 

ortaya konan görüşler geliştirilmekte ve bu yönüyle pozitif psikoloji yaklaşımı 

psikolojik danışma ve rehberlik alanı için de etkili şekilde yararlanılabilecek kuramsal 

kaynaklardan biri olarak ortaya çıkmaktadır. Pozitif psikoloji yaklaşımının temel 

çalışma konularından biri de pozitif duygular olarak nitelendirilen olumlu duygular, bu 

duyguların gelişim süreci ve olumlu duyguların bireyler için yararlarıdır.  Bu çerçevede 

bu araştırmanın amacı pozitif duyguların bireylerin iyi oluş ve kendini toparlama gücü 

düzeyleri üzerindeki etki mekanizmasını açıklamaya yönelik olarak alanyazına dayalı 

şekilde geliştirilen hipotetik bir modeli test etmektir.  

Araştırma çerçevesinde Şükran Ölçeği geliştirmiş, Psikolojik İhtiyaç 

Doyumunda Denge Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması yapılmış ve daha sonra 

önerilen hipotetik model test edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 

eğitim öğretim yılında Ankara’nın Gazi, Hacettepe ve Ankara Üniversitelerinde 

öğrenim görmekte olan 471 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama 

amacıyla Şükran Ölçeği, Yaşam Yönelimi Testi, İki Boyutlu Benlik Saygısı Ölçeği, 

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Psikolojik İhtiyaç Doyumunda Denge 

Ölçeği, Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve Kendini Toparlama Gücü Ölçeği ve Risk 

Faktörlerini Belirleme Listesi kullanılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modeli ile 

gerçekleştirilmiş ve veri analizi için Yapısal Eşitlik Modellemesinden yararlanılmıştır.  

Araştırma sonucunda modelde ele alınan bütün değişkenlerin birbirleriyle 

anlamlı pozitif ilişkiler içinde oldukları ortaya konulmuştur. Demografik değişkenlere 

ilişkin analizlerde; katılımcıların psikolojik iyi oluş düzeyinin sınıf düzeyine göre 

farklılaştığı ancak kendini toparlama gücünün sınıf düzeyine göre farklılaşmadığı;  
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psikolojik iyi oluş ve kendini toparlama gücü düzeylerinin ise cinsiyete göre anlamlı 

şekilde farklılaşmadığı belirlenmiştir.  

Araştırma sonunda yapılan model testinde önceden sunulan modelin 

doğrulandığı ve uyum değerlerinin yüksek olduğu görülmüştür. Buna göre araştırmada 

bireylerin şükran düzeyinin benlik saygısı ve algılanan sosyal destek düzeyleri üzerinde, 

bunların da psikolojik ihtiyaç doyumu üzerinde, psikolojik ihtiyaç doyumunun de 

bireylerin psikolojik iyi oluş ve kendini toparlama gücü düzeyleri üzerinde anlamlı birer 

yordayıcı olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde iyimserliğin de algılanan sosyal destek 

ve benlik saygısı üzerinden psikolojik ihtiyaç doyumunu yordadığı, bu iki değişkenin de 

psikolojik ihtiyaç doyumu üzerinden psikolojik iyi oluş ve kendini toparlama gücünü 

yordadığı belirlenmiştir.  

Araştırmada elde edilen bulgular pozitif duygulara yönelik olarak geliştirilen ve 

bu çalışmada esas alınan Pozitif Etkinlik Modeli ile Pozitif Duyguların ve Kişisel 

Kaynakların Etkileşimi Kuramının önermelerinin doğrulandığını ortaya koymuştur. 

Buna göre pozitif duygular olarak şükran ve iyimserlik bireylerin sosyal destek 

algılarını ve benlik saygılarını yükselterek psikolojik ihtiyaç doyumlarını arttırmakta, bu 

da bireylerin kişisel kaynakları olan iyi oluş ve kendini toparlama gücü düzeylerini 

arttırmaktadır. Ulaşılan bu bulgular ilgili alanyazın çerçevesinde tartışılmış ve buradan 

hareketle araştırmacılara ve uygulayıcılara çeşitli öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Sözcükler: Pozitif psikoloji, iyi oluş, şükran, pozitif duygular, kendini 

toparlama gücü 
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SUMMARY 

TESTING A MODEL ON THE COLLEGE STUDENTS: 

INTERACTION OF POSITIVE FEELINGS AND PERSONAL RESOURCES 

Kardaş, Ferhat 

Philosopy of Doctorate, Department of Guidance and Psychological Counseling. 

Supervisor: Assoc. Prof. İlhan YALÇIN, Ph.D.  

June, 2017, xiv+131 Pages 

The use of the positive psychology approach is increasing day by day, and the 

opinions raised on this field are being developed, and thus, the positive psychology 

approach emerges as one of the theoretical sources that can be effectively used for the 

field of counseling. One of the main works of the positive psychology approach is the 

positive emotions, the development process of these emotions and the benefits of 

positive emotions to the individual. In this framework, the aim of this research is to test 

a hypothetical model developed on the basis of literature to explain the effect 

mechanism of positive feelings on individuals' well-being and resilience. 

In the framework of the research, the Gratitude Scale was developed, the 

Balanced Measure of Psychological Needs Scale was adapted to Turkish and the 

proposed hypothetical model was tested. The study group of the research consists of 

471 students who are studying at Gazi, Hacettepe and Ankara Universities of Ankara in 

the academic year of 2016-2017. For the purpose of data collection in the study, the 

Gratitude Scale, Life Orientation Test, Two-Dimensional Self-Esteem Scale, 

Multidimensional Perceived Social Support Scale, Balanced Measure of Psychological 

Needs Scale Psychological Well-Being Scale and Resilience Scale and Risk Factor 

Determining List were used. The research was conducted using the relational screening 

model and the Structural Equation Model was used for data analysis. 

As a result of the research, it is found that all the variables discussed in the 

model have significant positive relationships with each other. In the analysis of 

demographic variables; the level of psychological well-being of the participants 

significantly differs, but resilience level does not differ according to the class level. 

Besides, psychological well being and resilience levels of participants do not 

significantly differ in terms of gender.  
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According to the results, it was found that the proposed model was confirmed 

and the fit indices were found as at good level. Accordingly, it was determined that the 

level of gratitude of the individuals have significant effects on the self-esteem and 

perceived social support, psychological need satisfaction; and participants' 

psychological need satisfaction have significant effects on the psychological well-being 

and resilience level. Similarly, optimism predicts psychological need satisfaction 

through perceived social support and self-esteem, and these two variables predict 

psychological well-being and resilience through psychological need satisfaction. 

Findings obtained in the research revealed that main proposals of Positive 

Activity Model and Broaden-and-Build Theory of Positive Emotions, which are 

developed for studying the effects of positive emotions and were tested in this study, 

were validated  Accordingly, gratitude and optimism as positive emotions increase the 

psychological needs satisfaction by raising the perceived social support and self esteem 

of the individuals, which increases the individual's well-being and resilience levels. 

These findings have been discussed within the context of the related literature and 

various suggestions have been presented to the researchers and practitioners. 

Key Words: Positive psychology, well-being, gratitude, positive feelings, resilience 
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ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında olmak ve bu alanda eğitimi 

sürdürüyor olmak aslında kendimize ilişkin bitiş noktası olmayan bir arayışın içinde 

olmak gibi olur hep… Bu alanda hedef kitlemiz bazen çocuklar, bazen yetişkinler, 

bazen görünürde hiçbir sorunu olmayan ama bir arayış içinde olan insanlar, bazen 

üstesinden gelemeyeceğini düşündüğü sorunlar yumağının içinde kaybolduğunu 

düşünen ve kendisinin dünyanın en zavallı ve en çaresiz insanı olduğunu düşünen 

kişiler olur. Kuramsal çalışmalar, alanda uygulamalar veya bireylerle psikolojik 

danışma yaparken karşımızda bizden gerçekten yardım bekleyen insanlar olduğunu 

düşünüp onlara elimizden geldiğince verimli şekilde yardımcı olmaya çalışırız. Bunun 

için deneyimlerimizden yararlanır, okumalar yapar, tıkandığımız noktada telaşla 

hocalarımızın kapısını çalar, bir şekilde elimizden gelenin en iyisini yaptığımızdan emin 

olmak isteriz. Ancak bütün bunlar olurken arka planda bazen farkında olduğumuz, 

bazen sürecin akışına kendimizi fazla kaptırdığımızda unuttuğumuz önemli bir şey 

oluyor: Bu yolda aslında biz hep kendimizle çalışıyor, kendi sıkıntılarımıza çözümler 

arıyor, her gün yeni bir yönümüzü fark ediyor ve kendimize ilişkin sonu gelmez bir 

arayışın içine giriyoruz... Tam da her konudan emin olduğumuzu, artık kendimizi 

yeterince tanıdığımızı düşündüğümüz anda, yıllar sonra yeni bir yönümüzü 

keşfediyoruz. Kendimizi ve diğer insanları tanıdıkça her defasına tekrar tekrar 

yaşadığımız bu deneyim insana ilişkin hayretlerimizi artırıyor ve aslında hep var olma 

yolunda olduğumuzu hatırlatıyor bize. O zaman anlıyoruz ki insanın doğasına ilişkin 

eğitimimiz lisansla başlayıp doktora tezini bitirdikten sonra tamamlanmıyor. O zaman 

çok değerli hocamız Binnur Yeşilyaprak’ın kariyer gelişim sürecini anlattığı 

sunularında kullandığı o meşhur “döllenme ile başlayan yaşam serüvenimiz” daha 

anlamlı hale geliyor… Aslında bizim eğitimimiz çok daha önceden başladı ve bugün 

sadece okul sıralarında değil, evde, toplu taşımada, diğer insanlarla katıldığımız toplu 

etkinliklerde, kendi başımıza kaldığımızda, mutluyken veya depresif bir haldeyken, 

birisiyle tartışırken, birine bağlanmaya çalışırken, birinden ayrılırken… Kısacası her 

durumda devam ediyor.  

Yaşam serüvenimin dört yıllık güzel bir dönemini kapsayan doktora eğitim 

sürecimin sonuna geldim. Hayatta kendimi birçok yönden şanslı ve iyi hissettiğim, 

kendime ilişkin yeni şeyler fark ettiğim, yeni çok değerli insanlar tanıdığım ve insanın 

artık bana uçsuz bucaksız bir okyanus gibi gelen o doğasıyla ilgili yeni şeyler 
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öğrendiğim bir dönem oldu. Hayatımın bu döneminde de değerli insanlarla tanışmış 

olmak ve onlardan insana ve hayata ilişkin yeni bir şeyler öğrenmiş olmak beni en çok 

mutlu eden şeylerden… Tez sürecimde destekleyiciliği, çalışkanlığı, içten ilgisi ile bana 

hep örnek olacak olan ve bu süreçte her türlü desteği sunan, tez sürecinde yolları zaman 

zaman çeşitli şekillerde tıkanan tez öğrencilerinin yaşadıklarının aksine sürekli yolumu 

açan ve beni bu süreçte destekleyen tez danışmanım Doç. Dr. İlhan Yalçın’a gönülden 

teşekkür ederim.  Hayatımın bu döneminde Binnur Hocam ile tanışmış, onunla çalışmış 

ve ondan birçok insani erdem öğrenmiş olmak doktora sürecimin en büyük 

kazanımlarından biri olmuştur. Kişiliğiyle mesleği bu derece örtüşen bir insan olarak 

hocamızdan daha öğreneceğimiz çok şeyler olduğuna inanıyorum… Güleryüzlülüğü ile 

herkese her an içten bir şekilde yardım ve desteğe hazır olduğunu hissettiren tutumuyla, 

kendisiyle ve çevresiyle barışıklığını hemen belli eden iletişim biçimiyle ve 

cesaretlendirici tutumuyla bende ve şahsen tanıdığım birçok insanda “hoş bir sada” 

bırakan Doç. Dr. Şerif Terzi hocama da gönülden teşekkürlerimi sunuyorum… Tez 

jürimde bulunmayı kabul eden ve yoğun oldukları bir dönem için tezimi okuayarak bana 

değerli dönütler veren Prof Dr. Serap Nazlı ve Doç. Dr. Türkan Doğan’a; doktora 

öğrenimin boyunca bana her türlü desteği sunan ve kendilerinden çok şey öğrendiğim 

Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünün değerli hocalarına şükranlarımı sunuyorum. 

Tanıştıktan sonra kısa süre içerisinde kaynaştığımız ve o kadar yoğun etkileşime 

rağmen hiçbir zaman biriyle tartışıp gönül kırıklığı yaşamadığımız, her zaman her 

konuda bana destek sunan ve her birini her zaman iyi şekilde hatırlayacağım bölüm 

arkadaşlarım Sedat Gelibolu, Mustafa Eşkisu, Zekeriya Çam ve bütün “PDR 

asistanlarına” teşekkürü borç bilirim. İyi ki varsınız hepiniz… 

Son olarak; yüksek lisans ve doktora sürecim boyunca ben yoğun olarak 

çalışırken birçok fedakârlıkta bulunarak bana her zaman destek sunan eşim ve 

konuşmaya başladığında tekrarladığı ilk cümlelerinden biri “baba sen ders 

çalışıyorsun...” şeklinde olan oğluma ve ilkokuldan doktora eğitimimin son aşamasına 

kadar eğitim hayatımın her aşamasında bana gönülden destek olan babama en içten 

teşekkürlerimi sunuyorum.  

Ferhat KARDAŞ 

Ankara 

    Haziran, 2017 
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BÖLÜM 1 

GİRİŞ 

Bu bölümde araştırma problemine giriş yapılmakta, araştırmanın amacı, önemi 

ve sınırlılıkları ele alınmaktadır. Problem durumunda öncelikle araştırmada önerilen 

modelin kuramsal arka planına değinilmiş, bu kuramsal arka plan çerçevesinde 

araştırmanın ana değişkenleri ile diğer değişkenleri arasındaki ilişkiler ele alınmış ve 

alanyazına dayalı olarak hipotetik bir model önerisi ortaya konulmuştur. Amaç 

bölümünde önerilen model bağlamında araştırmanın temel amacı ve alt amaçları ortaya 

konulmuş; önem bölümünde araştırmanın önemi ve gerekliliği tartışılmış; sınırlılıklar 

bölümünde ise bu araştırmaya özgü sınırlılıklar ortaya konulmuştur.  

1.1. Problem Durumu 

Problem durumunda öncelikle pozitif psikoloji yaklaşımına ve kökenlerine 

değinilmiş, pozitif psikolojinin temel çalışma konuları ele alınmış ve araştırmada 

önerilen hipotetik modelin kuramsal temelini oluşturan “pozitif etkinlik modeli” ve 

“pozitif duyguların ve kişisel kaynakların etkileşimi” yaklaşımları tanıtılmıştır. Daha 

sonra bu araştırmanın bağımlı değişkenleri olan psikolojik iyi oluş ve kendini toparlama 

gücü kavramları ele alınmış ve bu değişkenlere ilişkin araştırma bulgularına yer 

verilmiştir. Daha sonra ise bu iki bağımlı değişkenle ilişkili olan ve önerilen modelde 

yer alan “iyimserlik, şükran, benlik saygısı, sosyal destek, psikolojik ihtiyaç doyumu” 

değişkenleri üzerinde durulmuş, bu değişkenlerin bağımlı değişkenlerle ilişkisine ait 

araştırma bulgularına yer verilmiştir.  

1.1.1. Pozitif Psikoloji Yaklaşımı 

“Mutluluğun formülü nedir?” sorusunun cevabı ilk çağlardan günümüze kadar 

yaygın olarak konuşulan konulardan biridir. Farklı zaman dilimlerinde sıradan insanlar, 

filozoflar, eğitimciler, din adamları ve politikacılar mutluluk kavramını “iyi yaşam, 

erdemli yaşam, iyi oluş, iyilik hali” gibi başlıklar altında tartışmış, mutluluğun nasıl 

arttırılabileceği ile ilgili birçok farklı görüş ortaya atmışlardır.  Tarih boyunca çeşitli 

alanlarda farklı boyutlarıyla tartışılan bu konu günümüzde de çeşitli faktörlerin etkisiyle 

daha da önem kazanmış, birçok insanın gündelik hayatının bir parçası haline gelmiştir. 
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Mutluluk konusuyla ilgili çalışmaları olan modern filozoflardan Wilhelm Schmid’e göre 

tarihi akış içerisinde bireylerin uygun davranış, değer ve normlarla ilgili belirsizlikler 

yaşadıkları, yaşamda hangi amaçların ve değerlerin önemli olduğu konusunda 

belirsizliklerin olduğu zaman dilimleri vardır. Bu belirsizlikler modern ve postmodern 

zamanların doğası gereği bugün de yaşanmaktadır (Teschers, 2015). Antik Yunan 

filozoflarından günümüze kadar mutlulukla ilgili birçok kuram ortaya atılmakla ve 

bununla ilgili çeşitli tartışmalar yürütülmüş olmakla birlikte, özellikle ruh sağlığı 

alanında mutluluk konusuna olan ilginin belirgin şekilde arttığı görülmektedir. Bu 

bağlamda mutluluk kavramına olan ilgide, son yıllarda hem akademik alanda hem de 

genel olarak insanlar arasında büyük bir patlamanın yaşandığı, mutluluk ve iyi oluşla 

ilgili yüzbinlerce kitabın yazıldığı, hükümetlerin mutluluk konusuyla ilgili politikalar 

geliştirdikleri, bazı okulların misyonlarına öğrencilerin mutluluklarını arttırma gibi bir 

amaç koydukları belirtilmektedir (Teschers, 2015).  

Modern psikoloji tarihinde bireylerin iyilik hallerinin arttırılması, iyi olmalarını 

engelleyen faktörlerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması ve nitelikli bir yaşam 

sürmenin yolları gibi konular temel çalışma alanları içerisinde yer almıştır. Ancak ele 

alınan bu konular tarihsel bağlamdan bağımsız olmadığı için yaşanan birçok gelişme 

modern psikolojinin gelişim sürecini ve çalışma alanlarını önemli oranda etkilemiştir. 

Bu çerçevede psikoloji alanında İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar büyük çoğunlukla 

ruh sağlığı bozukluklarının tanımlanması, teşhisi, tedavisi; bireylerin gelişimi için risk 

faktörlerinin belirlenmesi gibi konular çalışılmış, mutluluk, iyi oluş, iyilik hali gibi 

konular doğrudan çalışılmamıştır. Hümanizm felsefesinin psikoloji alanında etkili 

olmaya başlamasıyla, bireyin olumlu ve güçlü yönleri, değerli olması, kendini 

gerçekleştirme potansiyeli, üst düzey ihtiyaçlar gibi kavramlara ruh sağlığı alanında da 

önem verilmeye başlanmıştır. Diğer yandan yaşanan savaşlar, ekonomik sorunlar, artan 

işsizlik ve azalan yaşam memnuniyeti, küresel ısınma ve küreselleşmenin getirdiği 

çeşitli sorunlar “iyi oluş”, “mutluluk” konularının önem kazanmasına, bu konulardaki 

arayışın artmasına neden olmuştur. Ancak iyi oluş konularının doğrudan çalışılması son 

yıllarda ortaya çıkan ve yaygınlaşan “pozitif psikoloji “ yaklaşımına dayandırılmaktadır. 

Martin Seligman’ın 1998 yılında Amerikan Psikoloji Derneği başkanı olarak 

yaptığı konuşma pozitif psikolojinin dönüm noktalarından birisi olarak kabul 

edilmektedir. Pozitif psikoloji ile ilgili alanyazın incelendiğinde pozitif psikolojinin 
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gelişiminin çok daha eski tarihlere dayandırıldığı görülmektedir. Bu bağlamda Abraham 

Maslow, Carl Rogers, William James gibi öncülerin pozitif psikoloji bakış açısını 

yansıtan çalışmalar yaptıkları ve bu alanın temelinin atılmasında önemli katkıları olduğu 

bilinmektedir. Ancak yapılan çalışmaların daha sistemli hale gelmesi, geniş kitlelere 

ulaştırılması ve doğrudan pozitif psikoloji bakış açısıyla yapılan araştırmaların 

yaygınlaşması Seligman ve arkadaşlarının çalışmalarına dayandırılmaktadır (Linley, 

Joseph, Harrington ve Wood, 2006). Bu bağlamda Seligman’a (1999) göre tedavi edici-

düzeltici psikoloji yaklaşımının birçok büyük ruh sağlığı bozukluğunun terapi veya 

ilaçla tedavi edilmesinde önemli başarıları olmuştur. Ancak psikoloji insanın negatif 

yanının derinliklerine dokunurken, insan yaşamını en çok yaşamaya değer kılan, en çok 

doygun, eğlenceli ve üretken hale getiren pozitif yanıyla ilişkisini yitirmiştir. Seligman 

ve Csikszentmihalyi’ye (2000) göre psikoloji alanı özellikle II. Dünya Savaşı’ndan 

sonra hastalık modeli çerçevesinde iyileştirici bir bilim haline gelmiştir. Pozitif 

psikolojinin temel amacı ise psikolojinin sadece yaşamdaki en olumsuz durumları 

iyileştirmek olan odağını, aynı zamanda pozitif nitelikler inşa etmeye doğru 

dönüştürmeyi kolaylaştırmaktır. Buna göre pozitif psikolojinin konusu öznel düzeyde; 

geçmişe yönelik duygular olarak iyi oluş, hoşnutluk ve doyum; geleceğe yönelik 

duygular olarak umut ve iyimserlik ve şimdiki ana odaklı duygular olarak da akış ve 

mutluluk olarak sınıflandırılmaktadır. Bireysel düzeyde çalışma konuları bireylerin 

sevme, cesaret, kişilerarası ilişkiler, estetik duyarlılık, azim, affetme, özgünlük, 

maneviyat, yeteneklilik ve bilgelik gibi özellikleri; grup düzeyinde ise sorumluluk, 

fiziksel ve duygusal destek sunma, özgecilik, nezaket, ölçülülük, tolerans ve çalışma 

etiği gibi bireylerin daha iyi birer vatandaş olmalarına yardım eden erdemlerdir 

(Seligman ve Csikszentmihalyi, 2000).  

Pozitif psikoloji yaklaşımına göre genel psikoloji kuramlarının birikimlerinden 

yararlanılarak insanların kişisel güçlü yanlarının ve erdemlerinin ölçülmesi ve 

anlaşılması sağlanabilir. Bu anlayışla 21. Yüzyılda pozitif sosyal bilimler ciddi ruh 

sağlığı bozukluklarının tedavisinde insanların cesaret, iyimserlik, kişilerarası beceriler, 

çalışma etiği, umut, sorumluluk, sebat, dürüstlük gibi birçok güçlü yanından 

yararlanabilir. Bu da yaşamdaki güzel şeylerin takip edilmesinde ve erdemlerin 

uygulanmasında bilimsel bir anlayış kazanmayı sağlayacaktır (Seligman, 1999).   
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Pozitif psikoloji yaklaşımının kendisi ve bu yaklaşımdaki iyi oluş kavramıyla 

ilgili tanımlamalar konusunda çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Bu bağlamda pozitif 

psikoloji alanyazında “bireylerin pozitif özelliklerinin geliştirilmesine, olumlu 

deneyimler yaşamalarına ve öznel iyi oluşlarını artırıcı programlar aracılığı ile onların 

ruh sağlıklarının korunmasına odaklanan bir çalışma alanı (Seligman ve 

Csikszentmihalyi, 2000), bireylerin olağan güçlü yönlerinin ve insani erdemlerin 

bilimsel olarak çalışılması ve ortalama bir insan için neyin işe yarar ve geliştirici 

olduğunun ortaya konulmaya çalışılması (Sheldon ve King, 2001), bireylerin, grupların 

ve kurumların optimum düzeyde gelişim sağlaması ve işlevsellik göstermesine katkıda 

bulunan süreçlerin ve koşulların belirlenmesi ile ilgilenen alan (Gable ve Haidt, 2005) 

gibi çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Bu tanımlamalardan hareketle, pozitif psikoloji 

alanının temelde bireylerin güçlü yönlerine odaklanarak gelişimlerine, yaşam 

doyumlarına ve işlevselliklerine katkı sunmaya çalışan bir alan olduğu görülmektedir.  

Pozitif psikoloji alanının hümanist psikoloji ile ayrımı konusu alanyazında 

yoğun olarak tartışılmıştır. Bu iki yaklaşımın aynı olduğunu savunan görüşlerle birlikte, 

her iki yaklaşımın ortak bazı yönlerine rağmen çeşitli açılardan farklılaştıklarına ilgili 

görüşler ortaya atılmıştır. Bu bağlamda Waterman (2013) hümanist psikoloji ile pozitif 

psikoloji yaklaşımlarını ayrıntılı olarak karşılaştırdığı çalışmasında pozitif psikolojinin 

hümanist psikolojiden ontolojik, epistemolojik ve pratik açıdan farklılaştığını 

belirtmiştir. Buna göre her iki yaklaşımda insan doğası, insanın potansiyelleri ve iyi 

oluşu farklı şekillerde kavramsallaştırılmakta, bu kavramları araştırmada kullanılan 

araştırma yöntemleri farklılık göstermekte, terapi yapılırken veya psikolojik danışma 

müdahaleleri kullanılırken amaç ve stratejiler kullanılan yaklaşıma göre değişmektedir.  

Pozitif psikoloji yaklaşımı çeşitli alanlarda yaygınlaşmaya ve gelişmeye devam 

etmektedir. Bu süreçte alanda yapılan araştırmalar, geliştirilen farklı bakış açıları ve 

alanyazına ilişkin değerlendirmelerden hareketle pozitif psikoloji alanında “ikinci dalga 

pozitif psikoloji” kavramından söz edilmeye başlanmıştır (Lomas ve Ivtzan, 2015). 

İkinci dalga pozitif psikoloji, önemli oranda alanda veya alan dışında konu ile ilgili 

çalışan araştırmacıların “pozitif” kavramına getirdikleri çeşitli eleştiriler üzerine 

temellenmektedir. Buna göre iyi oluş, olumsuz boyuta karşın olumlu bir boyutta 

bulunma hali değil, olumlu boyutla olumsuz boyutun diyalektiğinden oluşan bir 

durumdur. Bu çerçevede pozitif psikoloji alanında ele alınan iyimserlik-kötümserlik, 
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benlik saygısı-tevazu, özgürlük-engelleme, öfke-affetme, mutluluk-üzüntü 

kavramlarının iki kutuplu yapılar olarak pozitif-negatif olarak değerlendirilmesi doğru 

değildir, çünkü örneğin bazı şartlarda iyimserlik gibi pozitif bir kavram iyi oluşa zarar 

vererek negatif olabilir, ya da negatif bir kavram olarak değerlendirilen kötümserlik bazı 

durumlarda pozitif bir anlam kazanabilir. Günümüzde pozitif psikoloji alanında yaygın 

olarak çalışılan bazı konular ve alanyazında o konuların öncüleri olarak bilinen 

araştırmacalara ilişkin bilgiler Şekil 1 ve Şekil 2’de verilmiştir.   

 

 

Şekil 1. Pozitif Psikolojinin Öncüleri 1  (Eryılmaz, 2014) 

 

 

Şekil 2. Pozitif Psikolojinin Öncüleri 2 (Eryılmaz, 2014) 

Pozitif 

Psikolojinin 

Öncüleri 

Martin 

Seligman 

Ed Diener C. Richard 

Snyder 

Edward Deci 

Richard Ryan 

Mihâly 

Csikszentmihalyi 

Öğrenilmiş 

İyimserlik 

Otantik 

Mutluluk 

Yaşam 

Doyumu 

Öznel İyi 

Oluş 

Umut Öz 

belirleyicilik 

Akış 

Pozitif 

Psikolojinin 

Öncüleri II 

Carol Ryff Jane Myers Michael 

Scheir 

Robert 

Emmons 

Enn Masten 

Psikolojik 

İyi Oluş 

İyilik Hali İyimserlik Minnettarlık 

(şükran) 

Yılmazlık 

(Kendini 

toparlama 

gücü) 
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Yukarıda verilen Şekil 1 ve Şekil 2’de yer alan konulardan iyi oluş, kendini 

toparlama gücü (yılmazlık), şükran (minnettarlık), iyimserlik, öz belirleme kuramı 

konuları bu araştırma çerçevesinde ele alınmaktadır.  Kapsamlı bir alanyazın taraması 

bu değişkenler arasında çeşitli ilişkilerin bulunduğunu ortaya koymuştur. Buradan 

hareketle bu çalışmada sözü edilen ilişkilere yönelik hipotetik bir model geliştirilmiştir. 

Bu ilişkilerin incelenmesinde ve hipotetik modelin belirlenmesinde, son zamanlarda 

alanyazında ele alınan Pozitif Etkinlik Modeli (Lyubomirsky ve Layous, 2013) ve 

Pozitif Duyguların ve Kişisel Kaynakların Etkileşimi (The Brooden-and-Build Theory 

of Positive Emotions) (Fredrickson, 2001) kuramlarından yararlanılmıştır. Araştırmada 

yer alan değişkenler arasındaki ilişkilere ve ilgili araştırmalara geçilmeden önce bu 

kuramsal arka plana değinilecektir.  

Pozitif Psikoloji yaklaşımın tarihsel sürecine ilişkin çeşitli görüşler ortaya 

konulmuştur. Bazı araştırmacılar sürecin başlangıcına Martin Seligman’ın APA başkanı 

olarak 1999 yılında yaptığı konuşmaya dayandırmakta, bazıları bu yaklaşımın kökeninin 

insancıl yaklaşıma dayandığını ileri sürmekte, bazıları Antik dönemde tartışılan 

ödamoni-hedoni tartışmalarına dayandırmaktadır. Gelinen aşamada bu sürecin sistemli 

hale gelmesi 2000’li yılların başına dayandırılsa da, pozitif psikoloji yaklaşımının 

tarihsel kökenlerine farklı zaman dilimlerinde ve farklı araştırmacıların çalışmalarında 

rastlamak mümkündür. Bu noktada pozitif psikoloji paradigması ile psikolojik danışma 

alanının insan doğasına ilişkin yaklaşımı arasında önemli benzerliklerin olduğu 

görülmektedir. Pozitif psikoloji yaklaşımına göre psikolojik danışma sürecinin amacı 

bireyleri negatif durumdan sorunların olmadığı sıfır noktasına getirmek değil, sorunları 

olan veya olmayan bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardım etmek ve 

başlangıç noktası önemli olmaksızın onları pozitif bir noktadan daha ileriye 

götürmektir. Bu noktada pozitif psikoloji yaklaşımı iyileştirmeden daha çok önlemeyi 

vurgulamaktadır. Psikolojik danışma yardımına başvuran öğrenciler de sadece 

şikâyetlerle değil aynı zamanda güçlü yönleri ve potansiyelleri ile gelmektedirler. Bu 

yüzden psikolojik danışma sürecinin temel rolü bu güçlü yönleri ortaya çıkarmak ve 

bunların kullanımını teşvik etmektir (Park ve Peterson, 2008).  

 Young ve Hutchinson’a (2011) göre pozitif psikoloji yaklaşımında odaklanılan 

konular psikolojik danışma alanıyla sadece ilişkili değil aynı zamanda psikoloji danışma 

alanındaki uygulamaların uzantılarıdır. Ancak psikolojik danışma ve rehberlik alanında 
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bu uygulamaların diğer bazı alanlara göre hak ettiği noktada olmadığı görülmektedir. 

Benzer şekilde psikolojik danışma alanının özünde, bireylerin güçlü yanlarının ortaya 

çıkarılması ve bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmesi yer almaktadır. Bu çerçevede, 

Carl Rogers ve Abraham Maslow’un görüşlerinin pozitif psikoloji yaklaşımı 

çerçevesinde yeniden ele alındığı görülmektedir (Harris, Thoresen ve Lopez, 2007, 

Young ve Hutchinson, 2011). Pozitif psikoloji alanı insanların güçlü yanlarına 

odaklanması yönüyle hem araştırmacıların hem de popüler kültürün ilgisini çekmekte ve 

gün geçtikçe yaygınlaşmaya devam etmektedir. Lopez ve diğerlerine (2006) göre pozitif 

psikolojiye olan ilgi artarken, pozitif psikoloji yaklaşımının temellerinde yer alan birçok 

süreç ihmal edilmektedir. Buna göre, tarihsel süreçte insanların güçlü yönlerini çalışan 

psikologların çabaları, iyi yaşamın tanımlanmasında ve iyi yaşama ulaşmada etkili olan 

kültürel değişkenler, pozitif psikolojik işlevsellikte etkili olan çevresel faktörler ve 

kariyer psikologlarının daha iyi yaşama ilişkin ortaya koydukları çalışmalar, pozitif 

psikoloji yaklaşımı ele alınırken sıklıkla ihmal edilen önemli konulardır. Bu çerçevede 

insanların güçlü yönlerine ve işlevselliklerini en uygun düzeyde arttırmaya odaklanan 

psikolojik danışma alanı, pozitif psikolojinin ihmal edilen bu boyutlarına ilişkin 

cevaplar üretebilir ve tarihsel ve mesleki arka planı gereği insanların güçlü ve en iyi 

yönlerini araştırabilir.  

Pozitif psikolojide olumlu olana odaklanma, bireyin güçlü yönlerini ortaya 

çıkarma temel alınırken, psikolojik danışma ve rehberlik alanı da tarihsel süreçte 

temelde güçlü yanlara odaklı olma ve gelişim odaklı olmayı desteklemektedir. Bu 

çerçevede iyilik hali kavramı altında birçok çalışma yapılmıştır (Young ve Hutchinson, 

2011). İyilik hali pozitif psikoloji alanının psikolojik danışma alanı ile buluştuğu 

konulardan biridir. Myers (1991) pozitif psikoloji yaklaşımının popüler hale 

gelmesinden yaklaşık yirmi yıl önce hastalık odaklı tıbbi model yerine güçlü yönlere 

odaklanan iyilik hali yaklaşımın psikolojik danışma ve rehberlik alanının temel 

paradigması haline gelmesi gerektiğini savunmuş ve buna ilişkin çeşitli gerekçeler öne 

sürmüştür. Buna göre; iyilik hali yaklaşımı psikolojik danışma alanı için yeni bir 

kavram değil, tarihsel süreç içerisinden çeşitli araştırmacılar tarafından vurgulanmış bir 

kavramdır; iyilik hali fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan bütüncül bir iyi olma durumuna 

işaret etmektedir; iyilik hali ile ilgili programlar sağlıkla ilgili diğer programlara göre 

maliyet-fayda açısından daha etkili ve verimlidir; iyilik hali paradigması için psikolojik 

danışma alanında herhangi bir paradigma kaymasına ihtiyaç yoktur, çünkü psikolojik 
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danışma alanının doğasında tedavi işlevi reddedilmemekle birlikte temelde önleyicilik 

ve bireyin potansiyellerini ortaya çıkarma vurgulamaktadır ve bu durum iyilik hali 

yaklaşımıyla önemli oranda örtüşmektedir. Myers (1991) bu gerekçelerden hareketle 

psikolojik danışma alanının farklı süreçlerinde iyilik hali paradigmasının 

yaygınlaşmasına ilişkin çeşitli öneriler sunmuş ve bu önerilerin bazıları zaman 

içerisinde uygulanırken, bazılarının üzerine ise ancak yakın zamanlarda yoğunlaşılmaya 

başlanmıştır. İyilik haline yönelik bu vurguların pozitif psikoloji alanında da önemli 

olduğu görülmektedir.  

Martin Seligman’ın APA başkanı olarak pozitif psikoloji yaklaşımına dikkat 

çekmesinden sonra iki önemli gelişmenin bu alanın ilerlemesinde etkili olduğu ifade 

edilmektedir. Buna göre, Fredrickson (2002) tarafından ortaya atılan Pozitif Duyguların 

ve Kişisel Kaynakların Etkileşimi Kuramı ile pozitif duyguların bireylerde kalıcı 

kaynakların gelişmesinde rol oynadığının ortaya konulmasının ve Peterson ve Seligman 

(2004) tarafından insanın güçlü yönlerine yönelik kapsamlı bir sınıflandırmanın ortaya 

konulmasının pozitif psikoloji yaklaşımına ivme kazandırdığı ifade edilmektedir (Lopez 

ve diğerleri, 2006).  Karakter güçleri ile ilgili çalışmaların genelde psikolojik danışma 

alanı, özelde ise okul psikolojik danışma hizmetleri için önemli doğurguları olmuştur. 

Buna çerçevede Park ve Peterson’a (2008) göre özellikle son yıllarda pozitif psikoloji 

alanında yaygın şekilde yapılan karakter güçleri ile ilgili çalışmaların hem okul 

psikolojik danışmanları hem de pozitif gençlik gelişimi ile ilgilenen araştırmacı ve 

uygulayıcılar için çeşitli doğurguları bulunmaktadır. Araştırma sonuçları öğrencilerin 

karakter güçlerinin zekânın ötesinde akademik başarı üzerinde etkili olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bu durum şükran, umut, sebat gibi karakter güçlerinin tanımlanmasının ve 

teşvik edilmesinin önemli olduğunu göstermektedir. Bu noktada okul psikolojik 

danışmanlarının karakter güçlerini tanımlamaları, bunları ortaya koymaya ve 

geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaları önemli bir görev olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bunun için öğrencilerin karakter güçlerine yönelik ölçümlerin yapılması ve öğrencilerin 

profillerinin çıkarılması önerilmektedir. Diğer yandan öğrencilerin güçlü yönlerini 

övmelerine yönelik müdahaleler de etkililiği kanıtlanmış pozitif psikoloji müdahaleleri 

arasında yer almaktadır. Ancak Park ve Peterson’a (2008) göre bütün bu süreçlerin 

etkili ve süreğen sonuçlar vermesi için kısa süreli olarak değil, uzun süreli olarak devam 

etmesi önemlidir.  
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Yukarıda belirtildiği üzere pozitif psikoloji alanının tarihsel kökenlerinin, 

çalışma konularının ve temel bakış açısının psikolojik danışma ve rehberlik alanıyla 

önemli paralellikler içerdiği görülmektedir. Pozitif psikoloji yaklaşımının 

şekillenmesinde psikolojik danışma alanından ve insancıl yaklaşımdan çeşitli boyutlarda 

yararlanılmıştır. Diğer yandan psikolojik danışma alanının da özellikle okul psikolojik 

danışma hizmetleri ve pozitif gençlik gelişimi gibi konularda pozitif psikoloji araştırma 

ve uygulamalarından yararlanabileceği görülmektedir. Bu karşılıklı ilişki her iki alanın 

insan doğasına ilişkin benzer bakış açısından dolayı yararlı şekilde sürdürülebilir.  

1.1.2. Araştırmanın Kuramsal Temelleri 

Son yıllarda sayıları giderek artan ve özellikle pozitif psikoloji alanı 

çerçevesinde yapılan çeşitli çalışmalarda mutluluğu arttırıcı stratejilerin işe yaradığı ve 

şükran duymayı ve nezaketi ifade etme gibi pozitif etkinliklerin bireylerin 

mutluluklarını arttırabileceği ortaya konulmuştur (Lyubomirsky ve Layous, 2013). 

Ancak bu yöntemlerin hangi şartlar altında en iyi sonucu verdiklerine ilişkin yeterince 

çalışma yapılmamış ve buna ilişkin açıklayıcı çok model ortaya konulmamıştır. Bu 

çerçevede ortaya atılan iki yaklaşım Poztif Etkinlik Kuramı ve Pozitif Duyguların ve 

Kişisel Kaynakların Etkileşimi Kuramı’dır.   

1.1.2.1. Pozitif Etkinlik Modeli  

Mutluluk arttırıcı etkinliklerin bireylerin mutluluk düzeyini nasıl yükselttiğini 

açıklamak üzere Lyubomirsky ve Layous (2013) “Pozitif Etkinlik Modelini” ortaya 

atmışlardır. Bu model çerçevesinde etkinliklerin ve bireylerin hangi özelliklerinin 

maksimum düzeyde etkililik sağladığı ve bu süreçte hangi mekanizmaların rol aldığı 

açıklanmaya çalışılmaktadır. Buna göre etkinliklerin özellikleri bu etkinliklere ilişkin 

doz, başka bir deyişle, sıklık ve harcanan zaman, etkinliklerin sıralaması, çeşitlilik ve 

etkinlik sırasında sosyal destek alma gibi değişkenler açısından incelenmektedir. 

Araştırma bulguları çerçevesinde bu değişkenlere ilişkin en etkili eşleştirmenin ortaya 

konulmasının, başka bir deyişle bireye en fazla yarar sağlayacak uyumun ortaya 

konulmasının önemli olduğu belirtilmektedir. Bireye ilişkin özellikler ise; motivasyon 

ve çaba, yeterlik inançları, duygusal durum, kişilik, sosyal destek ve yaş, cinsiyet, 

sosyoekonomik düzey gibi demografik değişkenler açısından ele alınmaktadır. Buna 

göre bu özelliklerin her birinin mutluluk arttırıcı etkinliklerden yararlanma düzeyini 

çeşitli düzeylerde etkilediği ortaya konulmuştur. Bu modele göre pozitif etkinlikler 
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bireylerin pozitif duygu, düşünce, davranışlarını ve ihtiyaç doyumunu arttırmakta, bütün 

bunlar da bireyin iyi oluşunu yükseltmektedir. Pozitif Etkinlik Modelini ortaya koyan 

Lyubomirsky ve Layous’a (2013) göre modelin geçerliğine ilişkin çalışmalara ihtiyaç 

bulunmakta ve özellikle sosyal desteğin iyi oluş sürecindeki rolüne ilişkin araştırma 

bulgularına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çerçevede araştırmacılar mutluluğu arttırıcı 

etkinliklerin bireylerin mutluluk düzeylerini niçin, nasıl, hangi koşullarda arttırdığını 

anlamaya başladıkça aile, okul, iş ve sağlık gibi çeşitli alanlarda bireylere mutlulukla 

ilgili araştırmaya dayalı öneriler sunabilecek ve hepsinin daha çok mutlu olmasına katkı 

sağlayabileceklerdir. Bu çerçevede Lyubomirsky ve Layous (2013) tarafından ortaya 

atılan Pozitif Etkinlik Modeli Şekil 3’te verilmiştir.  

Şekil 3. Pozitif Etkinlik Modeli (Lyubomirsky ve Layous, 2013). 
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Şekil 3’te görüldüğü gibi uygulanan pozitif etkinlikler bireylerin iyi oluş 

düzeylerine bazı aracı değişkenlerle etki etmektedir. Buna göre pozitif etkinlik 

müdahaleleri bireylerin pozitif duygu, düşünce ve davranışlarında artış sağlayarak ve 

bireylerin ihtiyaç doyumu düzeylerini arttırarak iyi oluşlarını arttırır. Bu süreçte kişinin 

ve kişiye uygulanacak etkinliklerin çeşitli değişkenler açısından en uygun şekilde 

eşleştirilmesi önemlidir. Bu model çerçevesinde bireylerin psikolojik ihtiyaçlarda 

doyum yaşamalarının iyi oluşa etki eden değişken olduğu, pozitif duygu, düşünce ve 

davranışlardaki artışın bireylerin iyi oluş düzeylerini arttırdığı anlaşılmaktadır.  

1.1.2.2. Pozitif Duyguların ve Kişisel Kaynakların Etkileşimi  

Bu araştırmada temel alınan kuramsal yaklaşımlardan birisi de Fredrickson 

(2001) tarafından ortaya atılan Pozitif Duyguların ve Kişisel Kaynakların Etkileşimi 

(The Broaden-and-Build Theory of Positive Emotions) kuramıdır. Bu yaklaşıma göre 

pozitif duygular bireylerin anlık düşünce ve davranış repertuvarlarını genişleterek 

ihtiyaç durumlarında daha esnek düşünmelerine ve davranmalarına katkı sağlar. Bu da 

bireyler için sosyal, bilişsel, fiziksel ve psikolojik kaynakların oluşmasına zemin 

hazırlar. Diğer yandan negatif duygular bireylerin anlık düşünce-hareket repertuarlarını 

daraltarak hemen karar verip harekete geçmelerine yardımcı olur ancak pozitif duygular 

için böyle bir durum söz konusu değildir. Negatif duyguların etkisinin aksine sevinç, 

ilgi, memnuniyet, gurur ve sevgi gibi pozitif duygular bireylerin düşünce-hareket 

repertuvarlarını genişleterek zihinlerine daha fazla düşünce ve hareket biçimi gelmesine 

yardımcı olur. İlgi ve merak, örneğin, pozitif bir duygu olarak bireyi araştırma yapma, 

yeni bilgiler ve deneyimler edinme ve bunları kişiliğin gelişimi için kullanmaya teşvik 

eder. Memnuniyet duygusu, bireyi şimdiki yaşamından zevk almaya ve edindiklerini 

bütünleştirerek benliğine ve dünyaya ilişkin yeni bakış açıları geliştirmesine yardım 

eder. Başarıdan sonra ortaya çıkan gurur duygusu, bireyin bu süreçteki deneyimlerini 

diğerleriyle paylaşarak gelecekte başka başarılar elde etmesinin zeminini hazırlar 

(Fredrickson, 2001). Kurama ilişkin yapı Şekil 4’te sunulmuştur.  
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Şekil 4. Pozitif Duyguların ve Kişisel Kaynakların Etkileşimi Kuramı (Fredrickson, 

2002)

Kuramda ele alınan pozitif duygular ve kişisel kaynaklarla ilgili araştırmalar 

sürmekte, bunlara yeni duygu veya kaynaklar eklenmektedir. Fredrickson (2003) kişisel 

kaynakları fiziksel, entelektüel, sosyal ve psikolojik kaynaklar olarak ele almıştır. Bu 

çerçevede yeni bilgiler öğrenme ve problem çözme becerileri geliştirme bireyin 

entelektüel kaynaklarını, koordinasyon becerisi geliştirme, güçlü olma ve kalp damar 

sağlına sahip olma fiziksel kaynak; kişilerarası bağları güçlendirme ve yeni ilişkiler 

kurma sosyal kaynakları; kendini toparlama gücü, kimlik geliştirme ve amaç yönelimi 

geliştirme gibi durumlar da bireyin psikolojik kaynaklarını ifade etmektedir. Kuramda 

ele alınan pozitif duygular da çeşitlenmekle birlikte neşe, memnuniyet, gurur, sevgi, ilgi 

ve merak gibi duygular temel pozitif duygular olarak ele alınmaktadır. Diğer yandan 

Frederickson (2004) ortaya attığı bu kuram bağlamında şükran duymanın da bir pozitif 

duygu olarak ele alınabileceğini, şükranın bireylerin düşünce ve davranış repertuarlarını 

genişleterek kendileri için kişisel kaynakların oluşmasına ve iyi oluş düzeylerinin 

yükselmesine zemin hazırladığını belirtmiştir.  

Pozitif Duyguların ve Kişisel Kaynakların Etkileşimi kuramının temel 

önermelerinden birisi pozitif duyguların bireylerin anlık düşünce-davranış dağarcığını 

genişletmesidir. Bu kuramın “genişletme” hipotezini ifade etmektedir. Fredrickson ve 

Branigan (2001) kuramın bu önermesini test etmek için bir araştırma tasarlamışlardır. 
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Araştırmada üç farklı grup oluşturulmuş ve bu grupların birincisine neşelendiren ve 

keyif uyandıran, ikincisine öfke ve korku uyandıran, üçüncüsüne de herhangi duygusal 

boyutu olmayan nötr filmler izletilmiştir. Daha sonra katılımcılardan filmlerdeki 

ayrıntılara takılmadan genel duygu durumlarını düşünerek ve benzer durumlarda ortaya 

çıkan duyguları düşünerek yapmak istedikleri 20 şeyi yazmaları istenmiştir. Araştırma 

sonucunda birinci grubun diğer iki gruba göre daha fazla şey yazdığı, nötr durumda 

olanların da negatif duygular içeren kişilere göre daha fazla şey yazdıkları ortaya 

konulmuştur. Bu araştırma bulgusu araştırmacılar tarafından kuramın hipotezine kanıt 

olarak kabul edilmiş ve pozitif duyguların bireylerin anlık düşünce-davranış 

dağarcıklarını genişlettiği, buna karşın negatif duyguların ise bireylerin düşünce-

davranış dağarcıklarını daralttığı ortaya konulmuştur.  

Kuramın ikinci temel önermesi de “pozitif duyguların bireylerin anlık düşünce-

davranış dağarcıklarını genişletme yoluyla kalıcı kişisel kaynakların gelişimini 

sağladığı” önermesidir. Fredrickson (2002) bu hipotezi dolaylı yollardan desteleyen 

kanıtların çeşitli alanlardan elde edildiğini, pozitif duygu durumlarının bireylerin 

fiziksel, entelektüel ve sosyal kaynaklarını geliştirdiğinin memelilerle çalışan 

etologların çalışmalarından, laboratuar ortamlarında farelerle yapılan çalışmalardan ve 

çocukların bağlanma tarzlarıyla ilgili çalışmalardan elde edilebileceğini belirtmiştir. Bu 

çerçevede, örneğin, bakıcısından daha fazla sevgi duygusu deneyimlemiş bir çocuğun 

kalıcı kişisel-sosyal kaynaklarının daha fazla olduğu, bunun yetişkinlik döneminde bile 

etkilerinin devam ettiği çeşitli araştırma bulgularıyla ortaya konulmuştur. Buna göre 

pozitif duyguların kalıcı kişisel kaynakların gelişimine katkı sağladığı hipotezi gerek 

insanlarla gerekse insan dışındaki memelilerle yapılan araştırmalarda bu duyguların 

yaşanmasına katkı sağlayan şartların oluşturulmasının fiziksel kaynakların, entelektüel 

kaynakların ve sosyal kaynakların gelişimine katkı sağladığının ortaya konulmuş 

olmasıyla desteklendiği belirtilmektedir (Fredrickson, 2002).  

Kuramın temel diğer bir önermesi de pozitif duyguların bireylerin iyi oluş 

düzeylerini arttırmasıyla ilgilidir. Buna göre pozitif duygular bireylerin esnek ve 

yaratıcı düşünme kapasitelerini genişleterek stresle ve olumsuz yaşantılarla baş 

etmelerine katkı sağlar. Bu çerçevede kayıp durumlarında pozitif duygu yaşantıları olan 

bireylerin daha uzun vadeli planlar ve hedefler geliştirdikleri,  bunun da uzun vadede iyi 

oluşlarına katkı sağladığı ortaya konulmuştur. Pozitif duyguların etkisiyle daha etkili 



14 

baş etme becerileri geliştiren insanların kendini toparlama gücü düzeylerinin gelişmesi 

ve daha yüksek olması beklenir. Bu durum pozitif duyguların bireylerin kendini 

toparlama gücü düzeylerinin gelişimine katkı sağladığını göstermektedir. Diğer yandan 

kendini toparlama gücü gelişen bireylerin de daha çok pozitif duygular deneyimlemesi 

beklenir (Fredrickson, 2002). Pozitif Duyguların ve Kişisel Kaynakların Etkileşimi 

kuramında pozitif duyguların düşünce-hareket repertuarlarını genişletmesi, negatif 

duyguların etkilerine karşı panzehir gibi bir işlev görmesi, kendini toparlama gücü veya 

psikolojik dayanıklılık gücünü arttırması ve bu yolla bireylerin duygusal iyi oluşuna 

katkı sunması birçok araştırma bulgusuyla ortaya konulmuştur (Fredrickson, 2001). 

Bu kurama göre daha pozitif bir duygu durumuna sahip bireyler negatif olanlara 

göre ilişkilerini güçlendirmek için daha fazla etkinlikte bulunurlar. Diğer yandan, pozitif 

duygular stresle ya da olumsuzluklarla baş etmede daha etkili bilişsel süreçlerin 

gelişmesine, daha esnek ve yaratıcı düşünmeye yardımcı olur (Fredrickson, 2001). 

Benzer şekilde pozitif duyguların negatif duyguların yıkıcı etkilerini telafi ederek 

insanların hayatta kalmalarına katkılar sağladığı ve bireylerin olumsuz yaşam 

olaylarıyla daha etkili baş etmelerine ve yaşam doyumlarının artmasına katkı sağlayarak 

psikolojik kaynaklar inşa etmelerine yardımcı olduğu ortaya konulmuştur (Fredrickson, 

Mancuso, Branigan ve Tugade, 2000). 

Cohn, Fredrickson, Brown, Mikels ve Conway (2009) yaptıkları araştırmada 

pozitif duyguların kişisel kaynakları geliştirmesi ve iyi oluşu arttırması hipotezini test 

etmişlerdir. Araştırmada 86 öğrencinin bir ay boyunca her gün duyguları ve 

araştırmanın başında ve sonunda yaşam doyumları ve kendini toparlama gücü düzeyleri 

ölçülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre pozitif duyguların hem yaşam doyumu hem de 

kendini toparlama gücü düzeylerindeki artışı anlamlı şekilde yordadığı belirlenmiştir. 

Araştırmada ayrıca negatif duyguların pozitif duyguların etkilerine engel olmadığı, 

kendini toparlama gücünün başlangıç ve bitiş sonrasındaki düzeyleri arasında aracı rol 

oynadığı, kendini toparlama gücü düzeyindeki değişimin pozitif duygular ve yaşam 

doyumu arasında aracı rol oynadığı ve pozitif duyguların bireylerin kaynaklarını 

güçlendirerek yaşam doyumlarına katkı sağladığı ortaya konulmuştur.  

Fredrickson, Cohn, Coffey, Pek ve Finkel (2008) bu kuramın hipotezlerini test 

etmek için, çalışan bireyler üzerinde bir araştırma yapmışlardır. Araştırmada yarısı 

seçkisiz şekilde atanan 139 kişiden sevgi-nezaket meditasyonuna başlamaları 
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istenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre yapılan meditasyon zamanla bireylerin pozitif 

duygularını arttırmış, bu da bireylerin farkındalık, yaşam amacı, sosyal destek, azalan 

hastalık belirtileri gibi kaynaklarını arttırmış, artan bu kaynaklar da bireylerin yaşam 

doyumu düzeylerini arttırıp, depresif belirtilerini azaltmıştır.  

Özetle, bu araştırmada ele alınan her iki kuramsal yaklaşım ve ilerleyen 

bölümlerde değinilecek çeşitli araştırma bulguları çerçevesinde şükran ve iyimserlik 

duygularının bireylerin benlik saygılarını, sosyal destek algılarını ve psikolojik ihtiyaç 

doyumlarını olumlu şekilde etkileyerek kişisel kaynaklar olarak kendini toparlama gücü 

ve iyi oluşun gelişimine katkı sağladığı önermesi ileri sürülmektedir. Bu açıdan iyi oluş 

kavramı araştırmanın temel bağımlı değişkenlerinden birini oluşturmaktadır.  Bu 

aşamadan sonra araştırmanın bağımlı değişkenleri olarak alınan iyi oluş ve kendini 

toparlama gücü kavramlarına değinilecek, daha sonra ise model içerisinde yer alan diğer 

değişkenler ele alınacaktır. Ortaya konulan kuramsal temeller ve araştırma bulguları 

çerçevesinde bu araştırmada önerilen hipotetik model tanıtılacaktır. 

1.1.3. İyi Oluş Kavramı ve İyi Oluş Türleri 

İyi oluş konusu ruh sağlığı alanında pozitif psikoloji yaklaşımıyla birlikte yoğun 

şekilde çalışılan konular arasında girmiştir. Alanyazında öznel iyi oluş, psikolojik iyi 

oluş, iyilik hali, mutluluk gibi kavramlarla kullanılan iyi oluş konusunda çeşitli 

kuramsal yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu bağlamda Eryılmaz’a (2014) göre psikoloji 

alanyazınında insanın olumlu işlevselliğini ifade eden iyi olma, iyi oluş, iyilik hali, 

psikolojik iyi oluş ve öznel iyi oluş olmak üzere beş önemli kavram vardır. Bu 

kavramlar arasında Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık tanımına dayanan “iyi olma” 

kavramı, aralarında hiyerarşik bir yapı olan bu kavramları içinde barındırmaktadır. Buna 

göre iyi olma iyilik hali, psikolojik iyi oluş ve öznel iyi oluş kavramlarını barındıran çatı 

bir kavram olarak ifade edilmektedir.  

İyi oluş kavramı alanyazında sıklıkla psikolojik iy oluş ve öznel iyi oluş 

çerçevesinde ele alınmaktadır. Buna göre psikolojik iyi oluşla öznel iyi oluşun benzer 

kavramlar olduğunu savunan görüşlerle (Kashdan, Biswas-Diener ve King, 2008) 

birlikte, bu iki yapının farklı olduğunu savunan görüşler de (Waterman, Schwartz ve 

Conti, 2008) bulunmaktadır. Ancak hâlihazırda iyi oluş alanyazınında bu iki konu 

birbirinden ayrı yaklaşımlar olarak ele alınmaktadır. İyi oluş araştırmalarıyla ilgili 
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alanyazında yaygın kabul gören ve tartışılan yaklaşımlardan biri iyi oluş kavramının 

“ödamonik ve hedonik” olmak üzere iki boyutta kavramsallaştırılmasıdır. Buna göre 

psikolojik iyi oluş daha çok ödamoni, öznel iyi oluş da hedoni bağlamında ele alınmıştır 

(Huta ve Waterman, 2014).   

Ödamonik yaklaşım temelde erdemlere, becerilere ve pozitif işlevselliğe 

dayanırken, hedonik yaklaşım pozitif duyguları ve zevk almayı esas almaktadır. 

Ödamoni kelimesi Antik Yunan Felsefesi’nde mutluluğun ve pozitif işlevselliğin temel 

karşılığı olarak kullanılan bir kavramdı.   Hedonizm yaklaşımı ise son yıllarda özellikle 

batı toplumlarında yaygınlaşmaya başlayan bir yaklaşımdır (Joshanloo, 2014). 

Hedonizm felsefede; “yaşamdaki en büyük hedefin zevk alma ve mutluluk olduğunu, 

insanların mümkün olduğunca zevkin peşinden koşup acıdan kaçınmaları gerektiğini 

savunan etik duruş” olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda psikolojik hedonizm ise 

bireylerin davranışlarının “hazzı güvenceye alma ve acıdan kaçınma isteği tarafından 

belirlendiğini” savunur (Bunnin ve Yu 2004; akt: Joshanloo, 2014). Hedonizm 

yaklaşımının temsilcileri pragmatistler olarak bilinirken, ödamoni yaklaşımın temsilcisi 

genellikle Aristo olarak bilinmektedir (Joshanloo, 2014). Hedoni yaklaşımında 

mutluluğa ulaşmanın yolu bireyin zevk aldığı anları çoğaltmak olarak görülürken, 

ödamoni yaklaşımında bireyin erdemli bir yaşam sürmesi ve potansiyellerini 

gerçekleştirmesi iyi oluşa ulaşmanın yolu olarak görülmektedir (Henderson ve Knight, 

2012). Benzer şekilde Ryan ve Deci’ye (2001) göre hedonizm yaklaşımı bireyin belirli 

bir zaman dilimi içinde yaşadığı acı ve haz deneyimleri üzerine temellenirken, 

ödamonizm bireyin kendi potansiyelini gerçekleşmesi ile ilgilenmektedir.  

Ödamoni ve hedoni tartışmalarıyla ilgili çalışmaları inceleyen Huta ve 

Waterman’e (2014) göre ödamonik-hedonik iyi oluş tartışmalarının alana çeşitli 

katkıları olmaktadır. Ancak gelinen aşamada pozitif psikoloji alanının gelişimi için, 

özellikle farklı yaklaşımların gelişmesi için ortak bir dile ihtiyaç olduğu 

belirtilmektedir. Diğer yandan kavramlarla ilgili ortak bir anlayışın ortaya konmaması, 

bu iki yaklaşımın zaman zaman karşıt kavramlar olarak tanımlanmasına neden olmakta 

veya alanda uzman olmayan kişilerce ödamonik boyut pozitif psikolojinin bütünü veya 

hedonik olmayan boyutların tümü olarak algılanabilmesine neden olmaktadır. Bu 

çerçevede ödamoni-hedoni tartışmaları bağlamında Huta ve Waterman (2014) yaptıkları 

kapsamlı bir alanyazın taraması ve bu iki kavramın pozitif psikoloji alanındaki 
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öncülerinin çalışmaları çerçevesinde ortak bir dil kullanılması gereğini ortaya koymuş 

ve buna yönelik bir yaklaşım geliştirmişlerdir. Buna göre araştırmacılar bu iki yaklaşımı 

çalışacak araştırmacılar için bu iki kavramın tanımlanması, analiz edilmesi ve 

ölçülmesine yönelik çeşitli parametreler ortaya koymuş ve her iki yaklaşımı bu ölçütler 

bağlamında ele almanın sonuçların birbiriyle karşılaştırılması ve alanın gelişimi 

açısından avantajlı olabileceğini belirtmişlerdir.   

İyi oluşun batıda ödamoni-hedoni tartışması bağlamında ele alınmasına karşılık 

doğuda mutlulukla ilgili farklı kavramsallaştırmalar ve bakış açıları bulunmaktadır. 

Özetle (Joshanloo, 2014); Hinduizm’de iyi oluşun temeli şükran duyma, şiddetten uzak 

durma, sınırsız merhamet, cömertlik, zihin kontrolü ve zorluklara dayanma gibi 

erdemlere dayanmaktadır. Birey bu erdemlere uydukça kendisiyle ve dış dünyayla 

uyumlu hale gelir. Sürecin sonunda tamamen bencillikten kurtulan birey bütün 

varlıklara karşı sonsuz bir merhamet besler ve kurtuluş yolunda ilerler. Budizm’de ise 

mutluluk bencillikten kurtulma, materyalist zevklerden uzak durma, acı çekmeye hazır 

olma, kendinden çok başkalarının mutluluğunu düşünme gibi açılardan 

kavramsallaştırılmaktadır. Buna göre mutluluk maddi kazanımlarda, bedensel zevklerde 

ya da kişilerarası ilişkilerde değil, manevi bir terbiye (training)  aracılığıyla kalpte 

aranmalıdır. Bu yolla birey kurtuluşa erdiğinde artık daha fazla acı yaşamaz ve kalıcı 

mutluluğu yakalar. Konfüçyanizm’e göre iyi yaşam içsel ve dışsal uyumla ilgilidir. 

Buna göre üyeler arası şefkatli ilişkilerin olduğu tam işlevsel bir aileye sahip olma, içsel 

doyuma sahip olma, zorlukları ve güçlükleri ılımlı şekilde karşılama, erdemlere bağlı 

olma, öz disipline sahip olma, diğer insanlarla ve dünyayla uyum içinde olma, zevkleri 

kontrol etmek ve bazı durumlarda zevkler konusunda fedakarlık yapmak iyi yaşam ve 

mutluluk için önemli ölçütlerdir. İyi oluş ve mutluluğa ilişkin bir bakış açısı sunan diğer 

bir kaynak ise Sufizmdir. Diğer doğu inanç ve felsefelerinde olduğu gibi Sufizm’de de 

mutluluk için içsel ve dışsal uyumun önemi vurgulanır ve bireyin varoluşunun temelinin 

denge unsurunda olduğu kabul edilir. Buna göre beden, düşünceler ve dış dünya 

arasındaki uyumsuzluk rahatsızlığa ve hastalığa neden olur. Dengeyi ve uyumu 

yakalamak için bireyin bütün kalbiyle Allah’ı sevmesi, ondan gelen zorlukları, 

sıkıntıları ve kayıpları kabullenmesi gerekir. Buna göre karşılaşılan zorluklar ve 

yaşanan acılar Allah’a ulaşmanın yolları olarak kabul edilir. Bu çerçevede Joshanloo’ya 

(2014) göre Sufizmde mutluluk içsel uyum, sezgi, kanaat, aşkınlık ve ilahi olanla 

bütünleşme kavramlarının birleşiminden ortaya çıkmaktadır.  
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Bu felsefi yaklaşımların ve tartışmanın psikoloji alanında da yansımaları 

olmuştur (Kashdan ve diğerleri, 2008). Ancak gelinen aşamada farklı yaklaşımların 

bireyin iyi oluşuna çeşitli yönlerden katkılarının olabileceği anlaşılmış (Huta ve Ryan, 

2010) ve iyi oluş kavramını hem hedonik hem de ödamonik boyutuyla ele alan bütüncül 

modeller önerilmiştir (Henderson ve Knight, 2012). Bu bağlamda iyi oluşu her iki 

boyutuyla değerlendirmeye yönelik olarak “flourish” kavramı önerilmiş ve yaygın 

şekilde kullanılmaya başlanmıştır.  

1.1.3.1. Öznel İyi Oluş 

Yüzyıllar boyunca düşünürler “iyi yaşamın” ne olduğu üzerinde düşünmüş ve 

çeşitli görüşler ortaya atmışlardır. Bazıları iyi yaşamın göstergesi olarak “diğerlerini 

sevme, zevk alma, içgörü kazanma” gibi ölçütleri ortaya atarken, bazı düşünürler de iyi 

yaşamanın ölçütünün “insanların kendilerinin iyi yaşadıklarını düşünmeleri” olduğunu, 

başka bir deyişle, iyi yaşamın bireyin algısına göre değişen bir yapı olduğunu 

belirtmişlerdir. İyi yaşamın bu öznel tanımı mutluluk ya da öznel iyi oluş denilen 

kavramı ifade etmektedir (Diener, 2000). Öznel iyi oluş bireylerin yaşamlarını bilişsel 

ve duyuşsal olarak değerlendirmeleri olarak tanımlanmaktadır. Buna göre bireyler daha 

çok hoşa giden deneyimler yaşayıp daha az hoşa gitmeyen deneyim yaşadıklarında, 

ilgilerini çeken etkinlikler yaptıklarında, daha çok zevk alıp daha az acı yaşadıklarında 

ve yaşamlarından daha çok memnuniyet duyduklarında öznel iyi oluş durumunu daha 

çok yaşarlar (Diener, 2000). İyi oluşun birçok boyutu olmasına rağmen, öznel iyi oluş 

temelde bireylerin yaşamlarını değerlendirmeleri üzerinde şekillenir. Bu açıdan öznel 

iyi oluşun üç temel boyutu olduğu belirtilmektedir. Bunlar; bireyin genel olarak ve 

çeşitli önemli boyutlarıyla yaşamını değerlendirdiğinde yaşam doyumuna sahip olması, 

daha çok hoşa giden duygular yaşaması ve hoşa giden duygudurum içinde olması ve 

daha az olumsuz duygular yaşaması ve daha az olumsuz duygudurum içinde bulunması 

boyutlarıdır. Başlangıç aşamasında kimlerin mutlu olduğu ile ilgili başlayan öznel iyi 

oluş araştırmaları, zamanla bireylerin niçin ve ne zaman mutlu oldukları ve öznel iyi 

oluşlarına etki eden süreçlerin neler olduğunu araştırmaya başlamışlardır (Diener, 

2000). Alanyazında öznel iyi oluşun çeşitli değişkenler açısından incelenmesine ilişkin 

birçok araştırma yapılmış ve bugün de yapılmaya devam etmektedir.  
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1.1.3.2. Psikolojik İyi Oluş  

Öznel iyi oluş, temel olarak yaşamın bilişsel değerlendirmesi olarak yaşam 

doyumu, olumlu duyguların çokluğu ve daha az olumsuz duygulanım olarak 

kavramsallaştırılan bir yapı olarak tanımlanmakta, psikolojik iyi oluş yaklaşımı ise iyi 

oluşun arkasında insanın potansiyellerinin gerçekleştirilmesinin yattığını savunmaktadır 

(Hefferon ve Boniwell, 2014). Alanyazında yapılan çeşitli çalışmalar (Ryan ve Deci, 

2001, Ryff, 1989, Ryff ve Keyes, 1995, Seligman, 2011) psikolojik iyi oluşun çok 

boyutlu bir yapı olduğunu ortaya koymuştur.  

Psikolojik iyi oluş kavramını kuramsal açıdan ele alan araştırmacılardan biri 

Carol Ryff’tır. Ryff ve Keyes (1995) psikolojik iyi oluşla ilgili kuramlar ve yapılan 

araştırmalar bağlamında çok boyutlu bir psikolojik iyi oluş modeli önermiş ve modelin 

geçerli olup olmadığını yaptıkları araştırmayla test etmişlerdir. Araştırma sonucuna göre 

altı alt boyuttan oluşan modelin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Psikolojik iyi 

oluşa ilişkin bu yaklaşıma (Ryff, 1989; Ryff ve Keyes, 1995) göre iyi oluşun altı boyutu 

bulunmaktadır. Bunlar; kendini kabul, insanlarla olumlu ilişkiler kurma,  özerklik, 

çevresel hâkimiyet, yaşam amaçlarına sahip olma ve kişisel gelişim boyutlarıdır. Buna 

göre kendini kabul boyutu bireyin kendini olumlu ve olumsuz farklı yönleriyle kabul 

etmesi, kendine karşı olumlu bir tutum içinde olması ve geçmişe yönelik olumlu 

duygular içinde olmasını ifade etmektedir. Diğer insanlarla olumlu ilişkiler kurma; 

diğerleriyle sıcak, doyurucu, güvene dayalı ilişkiler kurma, diğer insanların iyi oluşuyla 

ilgilenme, güçlü bir empati kurma, şefkat duyma ve yakınlık kurabilme, insan 

ilişkilerinde alınan ve verilen şeylerin farkında olmayı ifade etmektedir. Özerklik boyutu 

bağımsız ve öz-belirleyici olma, kendi bildiği şekilde düşünme ve davranma konusunda 

sosyal baskılara direnebilme, içsel olarak davranışlarını düzenleyebilme ve kendini 

kişisel standartları bağlamında değerlendirmeyi ifade etmektedir. Çevresel hakimiyet 

boyutu bireyin çevresini idare etmesini, ustalaşma ve yetkinlik hissi içinde olmasını, 

karmaşık dışsal etkinlikleri kontrol edebilmesi, çevresindeki fırsatları iyi 

değerlendirebilmesini, kişisel değer ve ihtiyaçlarına uygun şartlar oluşturabilmesini 

ifade etmektedir. Yaşam amaçlarına sahip olma; bireyin yaşamda çeşitli amaçlara ve bir 

yönelime sahip olduğu hissi içinde olmasını, şimdiki ve geçmiş yaşamında bir anlam 

olduğunu hissetmesi, yaşamına anlam veren inançlara sahip olması ve yaşam için hedef 

ve amaçlara sahip olmasını ifade etmektedir. Kişisel gelişim ise bireyin sürekli bir 

gelişim içinde olduğunu hissetmesi, benliğinin sürekli gelişmekte ve büyümekte 
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olduğunu görmesi, yeni yaşantılara açık olması, özünü gerçekleştirme hissi içinde 

olması, benliğinde ve davranışlarında zaman içinde gelişme olduğunu görmesi ve daha 

fazla bilgilendiğini ve etkili hale geldiğini gösterecek şekilde değişmesini ifade 

etmektedir.  

Bu çalışmada “psikolojik iyi oluş” olarak kullanılan “flourishing” kavramının 

alanyazında kullanımına ve bunun ölçülmesine ilişkin yaygın bir görüş birliği 

bulunmamaktadır. Bu çerçevede Hone, Jarden, Schofield ve Duncan (2014) yaptıkları 

kapsamlı alanyazın çalışmasında buna ilişkin dört yaklaşımı ayrıntılı şekilde 

incelemişlerdir. Bunlar Huppert ve So (2013), Keyes 2002), Diener ve diğerleri (2010) 

ve Seligman’ın (2011) psikolojik iyi oluş yaklaşımlarıdır. Bu araştırmacıların psikolojik 

iyi oluşa ilişkin işevuruk tanımlamaları ve psikolojik iyi oluşun ölçülmesine ilişkin 

geliştirdikleri araçlar çerçevesinde psikolojik iyi oluşa ilişkin temel boyutlar Çizelge 

1’de verilmiştir. 

Çizelge  1  

Psikolojik İyi Oluşu Tanımlama ve Ölçmeye İlişkin Yaklaşımlar 

Keyes (2002) Huppert ve So (2013) Diener ve diğerleri (2010) Seligman (2011) 

Pozitif İlişkiler Pozitif İlişkiler Pozitif İlişkiler Pozitif İlişkiler 

Pozitif Duygulanım Katılım Katılım Katılım 

Yaşamda Amaç Anlam Amaç ve Anlam Anlam ve Amaç 

Öz Kabul Benlik Saygısı Öz Kabul ve Benlik saygısı - 

Pozitif 

Duygulanım(mutlu) 

Pozitif Duygu  - Pozitif Duygu 

- Yeterlik Yeterlik Başarı- Yeterlik 

Toplumsal Katkı - Toplumsal Katkı - 

Sosyal Bütünleşme - - - 

Sosyal Büyüme - - - 

Sosyal Kabul - - - 

Sosyal uyumluluk - - - 

Çevresel Hâkimiyet - - - 

Kişisel Büyüme - - - 

Özerklik - - - 

Yaşam Doyumu - - - 

- Duygusal Denge - - 

- Yaşama Gücü - - 

- Kendini Toparlama Gücü - - 

Kaynak: (Hone ve diğerleri, 2014) 
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Çizelge 1’de görüldüğü gibi iyi oluşa ilişkin yaklaşımlarda çeşitli alt boyutlar 

bulunmaktadır. Yapılan bu sınıflamalar çoğunlukla yukarıda değinilen psikolojik iyi 

oluşa ilişkin farklı kuramsal yaklaşımlardan kaynaklanmaktadır. Bazı alt boyutlar bütün 

yaklaşımlarda ortak iken, bazılarında daha farklı boyutlar yer almaktadır. Günümüzde 

bütün bu yaklaşımlar çeşitli araştırmalarda yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu 

araştırmada psikolojik iyi oluşu ele almaya ilişkin Diener ve diğerlerinin (2010) 

yaklaşımlarının kullanılması tercih edilmiştir. İyi olma çatısı altında yer alan diğer bir 

kavram ise iyilik hali kavramıdır.  

1.1.3.3. İyilik Hali 

İyilik hali “bireyin bedensel, zihinsel ve ruhsal açıdan bir bütünlük içinde tam 

işlevde bulunarak iyi olma ve sağlıklılık halini yakalaması ve bu şekilde toplumsal ve 

doğal çevrede en verimli şekilde yaşamını sürdürmesi” (Myers, Sweeney ve Witmer, 

2000) olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan iyilik hali bireyin başarması mümkün en iyi 

sağlıklı olma ve iyi olma hali olarak ifade edilmektedir. Myers ve diğerleri (2000) iyilik 

haline ilişkin yaklaşımlarını geliştirirken kişilik psikolojisi, klinik, sosyal ve gelişimsel 

psikoloji, stres yönetimi, ekoloji, bağlamsalcılık, davranışsal tıp gibi birçok alanın 

çalışmalarından yararlanmışlardır. Bu yaklaşıma göre iyilik hali modelinde beş boyut 

veya yaşam görevi bulunmaktadır. Bunlar maneviyat, öz düzenleme/yönelme, çalışma 

ve serbest zaman, arkadaşlık ve sevgidir. Bu alt boyutlar da kendi aralarında çeşitli 

sınıflara ayrılabilmektedir. Maneviyat boyutu yaşamın maddi boyutlarına aşkınlık 

kazandırarak bireye bütünlük, bağlılık, sonsuzluğa açık olma gibi konularda derin bir 

kavrayış kazandıran inançlar olarak; öz düzenleme/yönelme, kişinin bireysel yönelimle 

hayatındaki uzun vadeli amaçları belirlemesi veya gündelik etkinlikleri düzenlemesi ve 

yönetmesine ilişkin süreç olarak; çalışma ve serbest zaman boyutu sırasıyla bireyin 

ekonomik, psikolojik, sosyal amaçlarına hizmet eden ve bireyin içsel doyumu için fırsat 

sağlayan boyut olarak; arkadaşlık boyutu evlilik bağı, cinsel veya ailesel bir bağ 

olmadan bireyin kurduğu bütün sosyal ilişkiler olarak; sevgi boyutu ise daha çok uzun 

vadeli bir bağlanma olarak güven, kendini açma, işbirliği, merhamet, yakınlık gibi 

özellikleri içeren ilişkiler olarak ifade edilmektedir. İyilik haline ilişkin bu modele göre 

her bir yaşam görevinin altında çeşitli alt görevler vardır ve bu model çerçevesinde bu 

boyutları ölçmeye yönelik araçlar geliştirilmiştir. Myers ve diğerleri (2000) 

geliştirdikleri bu modelin psikolojik danışmada kullanımına ilişkin giriş ve modelin 

tanıtılması, formal ve informal değerlendirme, belirlenen alanlarda iyilik halini 
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arttırmaya yönelik amaçlı etkinlikler, değerlendirme ve izleme gibi dört adımdan oluşan 

bir model kullanımı önermişlerdir. İyi olma ile ilgili diğer önemli iki kavram 

alanyazında psikolojik iyi olma ve öznel iyi oluş olarak ele alınan iyi oluş 

yaklaşımlarıdır.  

Araştırmada kişisel kaynak olarak ele alınan ve çalışmanın diğer bir bağımlı 

değişkeni olan değişken de kendini toparlama gücü kavramıdır. Sonraki bölümde 

kendini toparlama gücü kavramına değinilecek, kavramın tanımı ele alınacak ve 

kavramın diğer değişkenlerle ilişkisine yönelik araştırma bulguları verilecektir.   

1.1.4. Kendini Toparlama Gücü ve İlgili Araştırmalar 

“Resilience” kavramı Türkiye’de “yılmazlık” (Öğülmüş, 2001), “psikolojik 

sağlamlık” (Gizir, 2004), “kendini toparlama gücü” (Terzi, 2008) gibi isimlerle 

kullanılmıştır. Bu çalışmada kavramın tanımında yer alan “ağır risk şartlarına rağmen 

yeniden toparlanabilme” (Masten, 2001) vurgusundan dolayı kendini toparlama 

gücünün kullanılması tercih edilmiştir. Ruh sağlığı alanında zorlu yaşam koşullarına ve 

risk faktörlerine rağmen başarılı olan ve zorlukların üstesinden gelen bireyler, uzun 

süredir dikkat çeken bir konu olarak çalışılmaktadır. Bu bağlamda kendini toparlama 

gücü kavramı önleyici çalışmalar içerisinde ilgi çekici ve etkili bir kavram haline 

gelmeye başlamıştır (Gizir, 2007).   

Masten’a (2001) göre kendini toparlama gücü araştırmalarının başlangıcı 1970’li 

yıllara dayanmaktadır. Bu yıllarda bir grup psikolog ve psikiyatrist yaşantısal ve genetik 

birçok olumsuzluğa rağmen olumlu gelişmeler yaşayan çocuklar üzerinde çalışmaya 

başlamış ve risk faktörlerine rağmen, hangi faktörlerin bu çocukları farklı kıldığını 

ortaya koymaya yönelik araştırmaların, hem müdahalelerde hem de ruh sağlığı 

politikalarında kullanılabileceğini savunmuştur. Bu durum kendini toparlama gücü ile 

ilgili birçok araştırmanın yapılmasına, popüler dergilerde, gazetelerde ve medyada 

konunun yoğun bir ilgi çekmesine neden olmuştur. 1960’lı yıllarda psikologlar ve 

psikiyatristler genetik faktörlerden, çevresel nedenlerden ve doğumla ilgili tehlikelerden 

dolayı ciddi risk altında olduğu düşünülen çocuklarla ilgili çeşitli araştırmalar ve izleme 

çalışmaları yapmaya başlamışlardır. Yapılan bu araştırmaların sonunda bu çocuklar için 

“sağlam, strese dayanıklı, yılmaz” gibi ifadeler kullanılmaya başlanmıştır (Masten ve 

Reed, 2002). 



23 

 

 

 

 Masten ve Reed’e (2002) göre, kendini toparlama gücü ile ilgili yapılmış bütün 

çalışmalardan doğan en önemli sonuç, kendini toparlama gücünün olağanüstü koşullar 

değil, bireyin olağan ilişkilerinden ve olağan yaşam akışından ortaya çıkan bir güç 

olduğudur. Buna göre çocukların olağanüstü kendini toparlama ve iyileşme güçleri 

onların beyin, akıl ve vücutlarından, toplum, okul, aile, din ve diğer kültürlerle 

ilişkilerinden ortaya çıkmaktadır.  

Kendini toparlama gücünün çeşitli tanımları yapılmıştır. Buna göre kendini 

toparlama gücü; gelişime ve uyuma yönelik ciddi tehditlere rağmen iyi sonuçlar elde 

etme (Masten, 2001), değişen durumsal ihtiyaçlara göre esnek olma, olumsuz duygusal 

deneyimlerden sonra toparlanabilme (Tugade, Fredrickson, Feldman Barrett, 2004) ve 

önemli olumsuzlukların olduğu bir bağlamda bireyin pozitif uyumuna neden olan süreç 

(Luthar, Cicchetti ve Becker, 2000) şeklinde tanımlanmaktadır. Kendini toparlama 

gücünün tanımıyla ilgili uzun yıllar süren tartışmalar yapılmasına rağmen, kendini 

toparlama gücü yüksek bireylerin varlığı ve kendini toparlama kavramıyla ile ilgili 

ulaşılan sonuçların benzerliği gibi konularda yaygın bir görüş birliği oluşmuştur 

(Masten ve Reed, 2002).  

Alanyazında kendini toparlama gücünü açıklamaya yönelik iki temel yaklaşım 

bulunmaktadır (Masten ve Reed, 2002). Bunlar Değişken Odaklı Yaklaşım ve Birey 

Odaklı Yaklaşım’dır. Değişken Odaklı Yaklaşım bireyin özellikleri ve deneyimleriyle 

çevre etkileşimini inceleyerek ortaya çıkan olumlu durumu yordayan etkileşimi risk 

faktörleri ve koruyucu faktörler çerçevesinde ortaya çıkarmaya çalışır. Birey Odaklı 

Yaklaşım ise kendini toparlama gücü yüksek olarak tanımlanan bireyleri inceleyerek bu 

bireylerin benzer zorluklar karşısında aynı gelişimi göstermeyen ya da herhangi bir 

gelişimsel tehdide maruz kalmamış bireylerle farklarını ortaya koymaya çalışır.  

Kendini toparlama gücü konusuyla birlikte ele alınan temel kavramlardan biri 

risk faktörleri ve koruyucu faktörlerdir. Alanyazında kendini toparlama gücünden söz 

etmek için risk faktörlerinin varlığının gerekli olup olmadığı konusu tartışılan 

konulardan biridir. Diğer yandan alanyazında risk faktörlerinin üstesinden gelmek için 

ne kadar koruyucu faktör olması gerektiği tartışılan başka bir konudur. Bu çerçevede 

araştırmalar bazı bireylerin risk faktörlerinden bağımsız olarak diğerlerine göre kendini 

toparlama gücünün daha yüksek olduğunu ortaya koymuş ve kendini toparlama 

gücünün bu yönü değişen yapılara daha uyumlu şekilde tepkiler verme anlamındaki 
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“ego sağlamlığı” olarak ifade edilmiştir (Loh, Schutte ve Thorsteinsson, 2014). Bu 

tartışmalar çerçevesinde Masten’a (2001) göre kendini toparlama gücü; “uyuma ve 

gelişmeye yönelik ciddi tehditlere rağmen iyi sonuçlar elde etme” durumunu tanımlayan 

olguları ifade eder.  Buna göre kavramın iki önemli boyutundan söz edilmektedir. 

Birinci boyut bireyin gelişimine veya uyumuna yönelik bir risk veya tehdit durumunun 

geçmişte veya şimdi var olmasıdır. Bu bağlamda gelişimine yönelik herhangi bir 

olumsuz tehdit veya risk faktörü olmayan birisi “kendini toparlama gücüne sahip” 

olarak tanımlanamaz. İkinci boyut ise; bireyin uyumunun veya gelişimsel çıktılarının iyi 

ve yeterli olarak değerlendirilmesinde hangi ölçütlerin kullanıldığıyla, başak bir deyişle, 

kendini toparlama gücünün standartlarıyla ilgilidir. Benzer şekilde Masten ve Reed 

(2002) “kendini toparlama gücüne sahip” çocukların gelişime yönelik bir engeli aşmış 

olmaları gerektiğini savunmaktadır. Buna göre araştırmalarda erken doğum, boşanma, 

ebeveynlerin fiziksel veya ruhsal hastalıklarının olması, yoksulluk, evsizlik, kötü 

muamele görme, savaş gibi travmalar, doğal afetler gibi değişkenler risk faktörleri 

olarak ele alınmaktadır.   

Yukarıda ifade edildiği gibi kendini toparlama gücü ile ilgili Türkiye’de ve 

yurtdışında birçok araştırma yapılmıştır. Türkiye’de kendini toparlama gücüne ilişkin 

yapılan araştırmalar arasında iki derleme çalışmasına rastlanmıştır. Bu çerçevede Işık 

(2016) yaptığı çalışmada Türkiye’de kendini toparlama gücü ile ilgili 2004-2014 yılları 

arasında yapılmış araştırmaları incelemiştir. Araştırma bulgularına göre “resilience” 

kavramının karşılığı olarak psikolojik sağlamlık, psikolojik dayanıklılık, kendini 

toparlama gücü ve yılmazlık kelimelerinin kullanıldığı, araştırmalarda risk faktörlerine 

yer verilmediği, çalışmaların ergenler, üniversite öğrencileri ve yetişkinler gibi gruplar 

üzerinde gerçekleştirildiği ve çoğunlukla tarama modellerinin kullanıldığı ortaya 

konulmuştur. Kendini toparlama gücü ile ilgili yapılmış diğer bir derleme çalışma ise 

Gizir (2004) tarafından yapılmıştır. Yapılan bu derleme çalışması ise kendini toparlama 

gücünün yüksek benlik saygısı, özyetkinlik ve bunlarla baglantılı olarak özfarkındalık 

(Kumpfer, 1999; Luthar, 1999; Mandleco ve Peery, 2000; Masten ve diğerleri, 1999; 

Masten, 1994; Olsson, Bond, Burns, Vella-Brodrick ve Sawyer, 2003; Werner ve Smith, 

1992), özerklik (Benard, 1991, 1993; Gordon ve Song, 1994; Martinek ve Hellison, 

1997), iyimserlik ve umut (Kumpfer, 1999; Martinek ve Hellison, 1997) değişkenleriyle 

ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.  
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Kendini toparlama gücüne ilişkin diğer bir araştırmada ise kendini toparlama 

gücünün çeşitli değişkenlerle ilişkisine bakılmıştır. Malkoç ve Yalçın (2015) yaptıkları 

bu araştırmada üniversite öğrencilerinde psikolojik dayanıklılık (kendini toparlama 

gücü), sosyal destek, stresle başa çıkma ve psikolojik iyi oluş değişkenleri arasındaki 

ilişkileri incelemişlerdir. Araştırma sonucunda ele alınan değişkenler arasında anlamlı 

ilişkiler bulunmuştur. Diğer yandan psikolojik iyi oluşun, psikolojik dayanıklılık, stresle 

başa çıkma becerileri ve aileden, arkadaşlardan ve diğerlerinden alınan sosyal destek 

değişkenleri tarafından anlamlı bir şekilde yordandığı ve aracı değişken analizi 

sonucunda sosyal destek ve stresle başa çıkma becerilerinin, psikolojik iyi oluş ve 

psikolojik dayanıklılık değişkenleri arasındaki ilişkide kısmi aracılık rolü olduğu ortaya 

konulmuştur. Türkiye’de yapılmış benzer başka bir araştırmada ise Tras, Arslan ve 

Hamarta (2013) üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları çalışmada kendini toparlama 

gücü ile benlik saygısı ve sosyal özyeterlik arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. 

Araştırma sonucunda kendini toparlama gücü ile bu iki değişken arasında anlamlı 

pozitif ilişki bulunmuş ve her iki değişkenin birlikte kendini toparlama gücündeki 

varyansın % 24’ünü açıkladığı belirlenmiştir. Terzi (2008) de yaptığı çalışmada 

üniversite öğrencilerinde kendini toparlama gücünün iyimserlik, özyeterlik, problem 

çözme odaklı başa çıkma stratejisi gibi içsel koruyucu faktörlerle ilişkisini incelemiştir. 

Araştırma sonucunda iyimserlik, özyeterlik ve problem çözme odaklı başa çıkma 

stratejisi değişkenlerinin kendini toparlama gücü üzerinde anlamlı birer yordayıcı 

olduğu ortaya konulmuştur. Görüldüğü gibi Türkiye’de üniversite öğrencileri üzerinde 

yapılan çeşitli çalışmalar kendini toparlama gücünün psikolojik iyi oluş, sosyal destek, 

problem çözme, sosyal özyeterlik, benlik saygısı ve iyimserlik gibi değişkenlerle 

anlamlı ilişkilere sahip olduğunu ortaya koymaktadır.  

Kendini toparlama gücü ile demografik değişkenler arasındaki ilişkileri 

inceleyen araştırmalar da bulunmaktadır. Bu çerçevede Arastaman ve Balcı (2013) 

yaptıkları araştırmada lise öğrencilerinin kendini toparlama gücü algılarıyla ilgili çeşitli 

değişkenleri incelemişlerdir. Araştırma sonucunda öğrencilerin kendini toparlama gücü 

algısıyla cinsiyet, sınıf düzeyi, baba eğitim düzeyi, gelir düzeyi, devamsızlık durumu 

gibi demografik değişkenler arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Diğer yandan 

öğrencilerin kendini toparlama gücü düzeyi ile aileden ve arkadaşlardan algılanan 

sosyal destek arasında anlamlı ilişki olduğu ve bunların kendini toparlama gücünün 

anlamlı yordayıcıları olduğu ortaya konulmuştur.  
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1.1.5. İyimserlik ve İlgili Araştırmalar 

Ruh sağlığı alanında bireylerin iyi oluş ve kendini toparlama gücü özellikleriyle 

ilişkili olarak ele alınan değişkenlerden birisi iyimserliktir. İyimserlik konusu 

alanyazında çeşitli açılardan kavramsallaştırılarak ve ölçülerek ele alınmıştır. Buna göre 

iyimserlik pozitif duygu ve moral; sebat ve etkili sorun çözme; akademik, sportif, 

askeri, mesleki ve politik başarı; popülerlik; sağlıklı olma hatta iyi yaşam ve 

travmalardan kurtulma gibi açılardan ele alınmış, bu bağlamda çeşitli araştırmalara 

konu olmuştur (Peterson, 2000).  Psikolojik bir kavram olarak iyimserlik iki açıdan ele 

alınmıştır. Bunlar; Martin Seligman tarafından ortaya atılan “iyimserce açıklama tarzı” 

ve “iyimserlik eğilimi” yaklaşımlarıdır (Forgeard ve Seligman, 2012).   

İyimserce açıklama kuramı, Seligman’ın öğrenilmiş çaresizlik kavramından 

hareketle ortaya attığı bir kavramdır. Buna göre yaşadıkları durumları kötümser olarak 

yorumlayan bireyler olumsuz olayların kalıcı olduğuna ve kendileri açısından genel 

olumsuz sonuçlar doğuracağına inanmakta ve kötü sonuçlar için kendilerini 

suçlamaktadır. Diğer yandan iyi olayların da şans gibi faktörlere bağlı olduğuna, geçici 

olduğuna ve hayatlarının sadece bir boyutunu etkilediğine inanmaktadırlar. Buna 

karşılık iyimserce açıklama tarzına sahip insanlar da olumsuz yaşantıların geçici ve bir 

duruma özgü olduğuna inanmaktadır (Peterson ve Steen, 2009; Seligman, 1991). 

İyimserliğin bu boyutu Peterson ve diğerleri (1982) tarafından geliştirilen Yükleme 

Biçimi Ölçeği ile ölçülmektedir. Bir kişilik eğilimi olarak iyimserlik ise Scheier ve 

Carver (Carver, Scheier, Miller, ve Fulford, 2009) tarafından ele alınmıştır. Carver, 

Scheier ve Segerstrom’a (2010) göre iyimserlik kişiliğin bir boyutudur ve bireyin yaşam 

deneyimlerinde pozitif sonuçların daha baskın olacağına ilişkin genel bir beklentiyi 

ifade etmektedir. Bu yaklaşımda iyimserlik “hedefleri takip etmede beklenti etkisi” 

kuramı temelinde ele alınmaktadır. Buna göre bireyler en fazla değer verdikleri ve 

kendileri için önemli olan ve aynı zamanda erişme konusunda kendilerine güven veren, 

başka bir deyişle beklentileri olan hedefleri takip ederler. Bu bağlamda bireylere bir 

olayı nasıl açıkladıklarını sormak yerine, gelecekteki olaylara ilişkin olumlu beklentiler 

içinde mi yoksa olumsuz beklentiler için de mi oldukları sorulur. İyimserlik eğilimi 

Yaşam Yönelimi Testi gibi öz bildirime dayalı araçlarla (Scheier, Carver ve Bridges, 

1994) ölçülmektedir. Carver ve diğerlerine (2010) göre iyimserliğin artırılmasına 

yönelik müdahalelerin daha verimli olması için iyimserlikle ilişkili olabilecek 

değişkenlerin araştırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.  



27 

 

 

 

İyimserlikle ilgili yukarıda sözü edilen kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde 

Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu çerçevede iyimserliğin 

kişilikle ilişkisinin uzun yıllardır çalışılan bir konu olmasına rağmen iyimserliğin sosyal 

ilişkilerle ilişkisinin henüz yeni araştırılan konulardan birisi (Carver ve Scheier, 2014) 

olduğu belirtilmektedir. Buna göre iyimserlikle kişilerarası ilişkiler çerçevesinde 

yapılan bazı araştırmalar iyimser bireylerin ilişkileri için daha fazla çaba harcadıklarını 

ortaya koymaktadır (Segerstoms, 2007).  Bu çerçevede Srivastava ve diğerleri (2006) 

eşler üzerinde yaptıkları boylamsal araştırmada iyimserlik, algılanan sosyal destek ve 

ilişki doyumu arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Araştırma bulgularına göre 

iyimserlikle ilişki doyumu arasında anlamlı pozitif bir ilişki bulunduğu ve bu ilişkide 

algılanan sosyal desteğin aracı bir role sahip olduğu ortaya konulmuştur. Diğer bir 

deyişle eşler arasındaki ilişkide iyimser bireylerin sosyal destek algılarının daha fazla 

olduğu ve bunun da romantik ilişki doyumuna pozitif yönde katkı sağladığı ortaya 

konulmuştur. Araştırmada bir yıl sonra yapılan izleme çalışmasında erkeklerin 

iyimserlik düzeylerinin ilişki doyumuyla ilişkili olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde 

Assad, Donnellan ve Conger’in (2007) romantik ilişki doyumuyla iyimserlik arasındaki 

ilişkiyi inceledikleri araştırmada iyimserlikle ilişki doyumu arasında pozitif yönde 

anlamlı bir ilişki olduğu ve bu ilişkide işbirlikli problem çözmenin aracı rol oynadığı 

belirlenmiştir. Başka bir deyişle, araştırmada iyimser bireylerin işbirlikli sorun çözme 

eğilimine sahip oldukları, bunun da eşlerin ilişki doyumunu arttırdığı ortaya 

konulmuştur. Aynı araştırmada iki yıl sonra yapılan izleme çalışmasına iyimserliğin 

ilişki doyumunun göreli olarak yükselmesine anlamlı katkı sağladığı ortaya 

konulmuştur. Bu bulgulardan hareketle, araştırmacılar iyimserliğin ilişki doyumu için 

süreğen bir kaynak olduğunu ifade etmişlerdir.  

İyimserliğin iyi oluşla ve kendini toparlama gücü ile ilişkisi de alanyazında ele 

alınan konulardan biridir. Bununla ilgili Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli araştırma 

bulguları bulunmaktadır. Bu çerçevede Eryılmaz ve Atak (2011) lise öğrencileri 

üzerinde yaptıkları araştırmada ergen öznel iyi oluşunun özsaygı ve iyimserlik eğilimi 

ile ilişkisini incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre iyimserlik eğilimi ile öznel iyi 

oluş arasında yüksek düzeyde anlamlı pozitif ilişki bulunmuş ve iyimserlik eğiliminin 

öznel iyi oluştaki varyansın % 25’ini açıkladığı belirlenmiştir. Türkiye’de üniversite 

öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada ise Terzi (2008) iyimserlik ve diğer bazı 

içsel koruyucu faktörlerin kendini toparlama gücü düzeyiyle ilişkisini incelemiştir.  
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Araştırma sonucunda öğrencilerin kendini toparlama gücü puanları ile iyimserlik 

puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu ve regresyon analizi sonucunda 

iyimserliğin kendini toparlama gücünün anlamlı bir yordayıcı ıolduğu ortaya 

konulmuştur. Türkiye’de iyimserliğin mutluluk ve yaşam doyumu ile ilişkisinin 

incelendiği diğer bir araştırmadan (Sapmaz ve Doğan, 2012) elde edilen bulgular da 

iyimserliğin, mutluluk ve yaşam doyumu ile pozitif yönde ilişkili olduğunu, 

iyimserliğin mutluluğa ilişkin varyansın % 59’unu, yaşam doyumuna ilişkin varyansın 

ise % 60’ını açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır.  Alanyazında iyimserlikle ilişkilendirilen 

değişkenlerden biri de benlik saygısıdır. Bununla ilgili Parmaksız ve Avşaroğlu (2012) 

tarafından öğretmen adayları ile yapılan araştırmada katılımcıların benlik saygılarının 

iyimserlikle ilişkili olduğu, benlik saygısının iyimserlikteki değişimin % 42.9’unu 

açıkladığı, depresif duygulanımla iyimserlik arasında negatif yönde ilişki bulunduğu 

ortaya konulmuştur.  

İyimserliğin iyi oluş ve kendini toparlama gücü ile ilişkisine yönelik yurt dışında 

da çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Buna göre yapılan araştırmalarda iyimserliğin 

depresif belirtiler ve yaşam doyumu ile doğrudan veya pozitif/negatif duygulanım 

aracılığıyla dolaylı ilişkilere sahip olduğu ortaya konulmuştur (Chang ve Sanna, 2001). 

Benzer şekilde Souri ve Hasanirad (2011) da üniversite öğrencileri ile yaptıkları 

araştırmada iyimserliğin kendini toparlama gücü ve psikolojik iyi oluş ile ilişkilerini 

incelemişlerdir. Araştırma sonucuna göre kendini toparlama gücünün psikolojik iyi 

oluşun anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Diğer yandan iyimserliğin 

psikolojik iyi oluş ile kendini toparlama gücü arasında düşük düzeyde aracı rolünün 

olduğu ve iyimserliğin kendini toparlama gücünden bağımsız olarak da öğrencilerin 

psikolojik iyi oluş düzeylerine olumlu katkı yaptığı belirlenmiştir. Karademas (2006) da 

Yunanistan’da öğrenim gören üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmada 

iyimserliğin öz yeterlik, iyi oluş ve sosyal destekle ilişkisini incelemiş ve bu ilişkileri 

yapısal eşitlik modellemesi ile test etmiştir. Araştırma sonucunda iyimserliğin öz 

yeterlik ve sosyal destek ile iyi oluş arasındaki ilişkiye aracılık ettiği, gündelik duygusal 

destek ile öz yeterliğin iyimserliğin anlamlı yordayıcıları olduğu ortaya konulmuştur. 

Başka bir araştırmada ise Ayyash-Abdo ve Alamuddin (2007) Lübnan’da öğrenim 

gören üniversite öğrencileri üzerinde iyimserlik, sosyal destek ve pozitif duygulanımın 

öznel iyi oluş ile ilişkisini incelemişlerdir. Araştırma sonucunda bu değişkenlerin öznel 

iyi oluşun anlamlı yordayıcıları olduğu ortaya konulmuştur. Yurt dışında yapılan diğer 
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bir araştırmada ise Shogren, Lopez, Wehmeyer, Little ve Pressgrove (2006) yapısal 

eşitlik modelinden yararlanarak zihinsel engeli olan ve olmayan ergenlerde umut, 

iyimserlik, kontrol odağı, öz belirleme ve yaşam doyumu arasındaki ilişkileri 

incelemişlerdir. Araştırmada umut, iyimserlik, kontrol odağı ve öz belirlemenin zihinsel 

engeli olan ve olmayan bireylerin yaşam doyumları ile ilişkili olduğu, umut ve 

iyimserliğin zihinsel engeli olan ve olmayan bireylerin yaşam doyumlarını anlamlı 

şekilde yordadığı belirlenmiştir.  

Alanyazında iyimserlikle çeşitli demografik değişkenler arasındaki ilişkiye 

yönelik araştırmalar da bulunmaktadır. Bu çerçevede Gündoğdu (2010) yaptığı 

araştırmada üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeylerinin, beden imgelerinin, 

akademik başarılarının, sınıf, fakülte, cinsiyet ve yaş değişkenlerinin iyimserlik 

düzeylerini yordayıp yordamadığını incelemiştir. Araştırma bulgularına göre olumlu 

beden imgesi ile iyimserlik arasında olumlu yönde anlamlı ilişki bulunduğu, beden 

imgesinin yaşam yönelimindeki değişimin %15,1’ini, cinsiyetin % 1.1’ini ve sınıf 

düzeyinin % 0.9’unu açıkladığı belirlenmiştir. Diğer yandan araştırmada kızların yaşam 

yönelimi puanlarının erkeklerin yaşam yönelimi puanlarına göre daha yüksek olduğu, 

sınıf düzeyi arttıkça yaşam yönelimi puanlarının azaldığı; fakülte, yaş, akademik başarı 

ve yalnızlığın, yaşam yönelimini yordamadığı belirlenmiştir.  

İyimserlikle ilgili yapılan diğer bazı araştırmalar iyimser bireylerin yaşam 

doyumu ve iyi oluş düzeylerinin yüksek olduğunu (Dursun, 2012; Kümbül Güler ve 

Emeç, 2006) ve olumsuzluklar karşısında kolayca pes etmediklerini (Segerstrom, 2007) 

göstermektedir. Başka bir deyişle, araştırma bulguları iyimserliğin bireylerin iyi 

oluşlarına ve kendini toparlama gücü düzeylerine katkı sunan bir değişken olduğunu 

ortaya koymaktadır. Benzer şekilde araştırmalar iyimserlerin daha yüksek benlik 

saygısına sahip olduklarını (Urbig ve Monsen, 2012), olumsuz durumlarla baş etme 

konusunda daha başarılı olduklarını, daha iyi sosyal kaynaklara sahip olduklarını ve 

ilişkilerinden daha fazla doyum aldıklarını (Carver ve diğerleri, 2010; Segerstrom, 

2007)  göstermektedir.  

Alanyazında yer alan bütün bu araştırmalar iyimserliğin bireylerin “iyi oluş, 

kendini toparlama gücü, benlik saygısı, sosyal destek ve psikolojik ihtiyaç doyumu” 

düzeyleriyle ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırmanın diğer bir bağımsız 
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değişkeni ise son yıllarda ruh sağlığı alanında önem kazanan ve yoğun olarak araştırılan 

kavramlardan biri olan şükran kavramıdır.  

1.1.6. Şükran ve İlgili Araştırmalar 

Araştırmada önerilen modelde iyi oluş ve kendini toparlama gücü düzeyleriyle 

ilişkili değişkenlerden birisi de şükrandır. Bu çalışmada “şükran” olarak ele alınan 

“gratitude” kavramı Latince’de lütuf, iyilik anlamına gelen “gratia” sözcüğünden ve 

memnuniyet veren, hoşa giden anlamına gelen “gratus” sözcüklerinden türemiştir. Bu 

Latince kökün bütün türevleri “nezaket, cömertlik, hediye almanın ve vermenin 

güzelliği ya da karşılıksız bir şeyler almak” gibi anlamlarla ilişkilidir (Emmons, 2004). 

“Gratitude” kavramı Türkiye’de psikolojik danışma ve rehberlik alanında 

"minnettarlık" (Akın ve Yüksel, 2011; Yüksel ve Oğuz Duran, 2012); din psikolojisi 

alanında ise "şükür" (Ayten, 2014) olarak kullanılmaktadır. Oğuz Duran (2015) şükran 

kavramının sadece Tanrıya ilişkin bir özellik olarak düşünülebileceğinden ve bunun 

kavramın anlamını daraltabileceğinden hareketle minnettarlık karşılığının 

kullanılmasının daha doğru olabileceğini belirtmektedir. Alanyazındaki çeşitli 

tartışmalarda “gratitude” kavramı “şükran duyma, minnettar olma, teşekkür etme, 

kadirşinaslik, takdir etme, kıymet bilme, şükür, halinden memnun olma, hayatın ve 

olayların güzel yönlerini görme, sahip olduğu olumlu yönlere odaklanma, 

memnuniyetini, hayranlığını ve teşekkürlerini ifade etme” vb. gibi çeşitli 

kavramsallaştırmalarla ele alınmaktadır. Bu çerçevede şükran ile ilgili çeşitli çalışmalar 

yapan ve yapılmış çalışmaları sistematik olarak inceleyen Wood, Froh ve Geraghty 

(2010) şükran özelliğinin, ileride değinileceği üzere, çeşitli boyutlarının olduğunu ve 

kişilerarası bağlamdan öte genel bir yaşam yönelimi olarak kavramsallaştırılması 

gerektiğini belirtmektedirler. Bu bağlamda, “minnettarlık” kavramının bu boyutları 

yeterince yansıtmadığından, alanyazında “gratitude” kavramının “borçlu ve minnet 

altında hissetme” ile ayrı duygular olduğunu ortaya koyan araştırmalardan (Watkins ve 

ark. 2003) ve bu iki kavramın birbirinden farklı olduğunu ortaya koyan kuramsal 

yaklaşımlardan (Fredrickson, 2004) hareketle bu çalışmada “gratitude” kavramı 

“şükran” olarak kullanılmıştır. 

Şükran kavramı yüzyıllar boyunca felsefe, din, psikoloji ve popüler kültürde 

çeşitli boyutlarıyla ele alınmış ve bununla ilgili birçok tartışma yürütülmüştür. Bu 
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çerçevede çeşitli alanlarda bireylerin şükran duyma eğilimine sahip olmalarının takdir 

edilecek olumlu bir özellik mi yoksa hor görülmesi gereken olumsuz bir özellik mi 

olduğu tartışılagelmiştir. Bu bağlamda, Seneca, Adam Smith ve Georg Simmel gibi 

filozoflar şükranın kişisel ve sosyal iyi oluş için değerli bir şey olduğunu savunurken, 

Aristoteles ve Epikür gibi filozoflar şükranı olumsuz, istenmeyen bir özellik olarak 

değerlendirmiş ve şükranın bireylerin kendi çıkarları üstündeki ince bir örtü olduğunu 

savunarak şükran duymanın bireylerin gereksiz yere kendilerini diğer insanlara borçlu 

hissetmelerine neden olan bir özellik olduğunu kabul etmişlerdir (McCullough, 

Emmons ve Tsang, 2002). Felsefe ve din alanında uzun yıllar boyunca yapılan bu 

tartışmaların psikoloji alanında yapılmaya başlaması yakın zamanlarda gerçekleşmiştir. 

Özellikle pozitif psikoloji yaklaşımıyla birlikte bu kavrama ilgi artmış ve yapılan 

araştırmalar bu kavramın ruh sağlığında etkili şekilde kullanılabilecek bir özellik 

olduğunu ortaya koyunca şükran konusuna ciddi bir yönelme gerçekleşmiştir. Ancak 

buna rağmen alanyazında henüz şükran kavramının tanımı ve çerçevesiyle ilgili tam bir 

uzlaşı bulunmamakta ve şükrana ilişkin çeşitli kuramsal yaklaşımlar ortaya 

konulmaktadır. Alanyazında şükran duygu, tutum, ahlaki erdem, alışkanlık, kişilik 

özelliği ve baş etme tepkisi gibi çeşitli şekillerde kavramsallaştırılmıştır (Emmons, 

2009). Bu çerçevede yapılan tartışmalar da şükran kavramının; duyuşsal-bilişsel 

boyutlara sahip olduğunu;  hem duygulanımın hem de bilişlerin baskın bir bileşeni 

olduğu karmaşık bir yapı olduğunu göstermektedir. 

Şükran kavramıyla ilgili en çok çalışma yapan araştırmacılardan biri olan 

Emmons’a (2004) göre şükran özünde, görülen bir faydaya karşı memnuniyet hissini 

ifade eden bir duygudur. Şükran duyan kişi aldığı hediyeyi ya da kazandığı şeyi hak 

edecek bir şey yapmadığının, bunun kendisine ücretsiz olarak bağışlandığının 

farkındadır. Bu fayda, hediye ya da kazanım, maddi bir şey olabileceği gibi duygusal ya 

da manevi bir şey de olabilir. Bu yönüyle "diğeri yönelimli" bir kavram olarak şükran 

diğer insanlara karşı duyulabileceği gibi Tanrı, hayvanlar, evren gibi insan dışı 

varlıklara karşı da duyulabilir. Şükranla ilgili diğer bir tanımda ise Roberts (2004) 

şükran kavramını iyilik yapan, iyiliğin kendisi ve iyilik yapılan kavramları bağlamında 

ele almış, şükranın daha çok bireyin gördüğü bir yardım ve iyilik karşısında yardım 

eden kişiye yönelik minnet duyguları olarak tanımlanabileceğini belirtmiştir. Buna göre, 

şükran duygusundan söz etmek için, yapılan bir iyiliğin fark edilip kabul edilmesi ve 

bunun sebebinin bireyin kendisine değil dışarıdan insan veya Tanrı gibi başka bir 
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kaynağa yüklenmesi gerekir. Bu açıdan şükran temelde kişilerarası bir duygudur. Bu 

yüzden Roberts’a (2004) göre eğer birey gördüğü bir iyiliği ya da yaşadığı olumlu bir 

durumu başka birine yüklemiyor ve bunun için belirli bir kaynağa şükran hissetmiyorsa 

yaşadığı duygu şükrandan çok memnuniyet gibi bir duygudur ve bunun şükran olarak 

ifade edilmesi yanlış ve yanıltıcıdır. Buna göre şükran kavramı belirli koşullar altında 

ortaya çıkan bir duygu olarak veya genel bir kişilik eğilimi olarak 

kavramsallaştırılabilir. Benzer şekilde şükran, bazı araştırmacılar (Watkins ve ark. 

2003) tarafından şükran duygulanımı ve şükran özelliği olarak 

kavramsallaştırılmaktadır. Buna göre şükran duygulanımı, görülen bir iyiliğe karşılık 

teşekkür ve şükran duyguları içinde olma; şükran özelliği ise bu duygu durumunu 

yaşam eğilimi olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda şükran özelliğine sahip bireyler 

her durumda bu duygulanımı yaşamayabilirler, ancak şükrana ilişkin eşikleri düşüktür 

ve özellikle belirli durumlarda şükran deneyimi yaşama olasılıkları daha yüksektir. Bu 

yüzden şükran konusunun hem duygulanım hem de bir özellik bağlamında ele 

alınmasında yarar bulunmaktadır. Bu kavramsallaştırma bağlamında şükranı ölçmeye 

yönelik bir araç geliştiren Watkins ve diğerleri (2003) şükran özelliğine sahip bireylerin 

dört özelliklerinin olduğunu belirtmektedir. Buna göre bu bireyler; mahrumiyet hissi 

yerine daha çok bolluk ve refah hissine sahiptirler; diğer insanların kendi mutluluklarına 

kattıkları değerin farkındadırlar ve buna ilişkin şükran duyarlar; basit lezzetlerin bile 

değerini takdir ederler; şükran deneyimi yaşamanın ve bunu ifade etmenin önemini 

kabul ederler. Araştırmalar şükranın bir kişilik özelliği olarak var olduğunu, güvenilir 

şekilde ölçülebileceğini ve bireylerin öznel iyi oluş düzeyleriyle anlamlı bir ilişki içinde 

olduğunu göstermektedir (Watkins ve diğerleri, 2003). Şükranla ilgili birçok çalışma 

yapan McCullough ve diğerlerine (2002) göre ise şükran eğiliminin birbirinden 

bağımsız alt boyutlarından çok birbiriyle ilişkili olarak ortaya çıkan bileşenleri vardır. 

Bu kapsamda kavramın dört bileşeninden ilki şiddetidir. Buna göre şükran eğilimi 

yüksek bireyler olumlu durumlar karşısında şükran eğilimi düşük bireylere göre daha 

yoğun şekilde şükran duyarlar. İkinci bileşen şükranın sıklığıdır. Buna göre şükran 

eğilimi yüksek birinin düşük birine göre gün içerisinde şükran deneyimi yaşama sıklığı 

ve basit şeylerde bile şükran duyma olasılığı daha yüksektir. Üçüncü bileşen bireyin 

belirli bir anda şükran duyabileceği koşullarla ilgili olan çerçeveyle ilişkilidir. Buna 

göre bu çerçevesi geniş olanlar aileleri, işleri, sağlık durumları, hayatları ve daha başka 

birçok şey için şükran duyabilirler. Dördüncü bileşen şükran duygusunu yaşamanın 
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yoğunluğuyla ilgilidir. Buna göre şükran eğilimi yüksek bir birey elde ettiği olumlu bir 

sonuç için birçok insana şükran duyabilir.  

Yapılan tartışmalardan hareketle şükran duygusunun hem genel bir kişilik 

özelliği olarak, hem bu eğilime bağlı farklı durumlarda ortaya çıkan duygu olarak, hem 

de bazı durumlarda kişilik eğiliminden bağımsız ortaya çıkan bir duygu olarak 

kavramsallaştırıldığı görülmektedir. Ancak yapılan bu araştırmalara ve kavramsal 

tartışmalara rağmen Wood ve diğerlerine (2010) göre şükranla ilgili yapılan bu 

tanımlamalar insanların şükran duymalarının kaynağı olarak ifade ettikleri boyutları 

yeterince kapsayamamaktadır. Örneğin, bazı insanlar sabah uyanmalarını bile şükran 

duyulacak bir konu olarak ifade etmektedir. Bu da iyilik yapan kişiye yönelen bir duygu 

değildir. Bu yüzden şükran konusuyla ilgili çeşitli araştırmalar yapan Wood ve diğerleri 

(2010), şükranın yaşam yönelimi olarak yeniden kavramsallaştırılabileceğini 

belirtmektedirler. Buna göre şükran eğilimi, yaşamdaki olumlu şeyleri fark etme ve 

takdir etmeye yönelik genel eğilimin bir parçasıdır. Bu kavramsallaştırmayı destekleyen 

kanıtlar, Wood ve diğerlerinin (2008a) şükranı ölçen üç ölçme aracını inceledikleri 

araştırmadan elde edilmiştir.  

Son yıllarda sayıları hızla artan çalışmalar şükran duymanın mutluluk ve iyi 

oluşla ilişkili olan bir özellik olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çerçevede şükranın iyi 

oluşla ilişkisi ve iyi oluşu arttırma mekanizması ile ilgili yapılan çalışmalar sürmektedir. 

Şükran duyma ile ilgili çeşitli kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapan Lyubomirsky 

(2008) şükranı, mutluluğu elde etmenin metastratejisi olarak değerlendirmektedir. Buna 

göre şükran duyma merak etme, takdir etme, olumsuzlukların güzel yanını görme, 

bolluğu ve zenginliği fark etme ve bunların derinine inme, hayatımızdaki birine veya 

Tanrıya teşekkür etme, sahip olduğumuz güzelliklerin ve nimetlerin farkında olmak ve 

bunları dile getirmektir.  Şükran lezzet almak, verilen şeyleri hakkı gibi görmeme, baş 

etme ve şimdi odaklı olmaktır. Bu bağlamda şükran duygusuna sahip olma bireyler için 

negatif duygulara karşı bir panzehirdir ve kıskançlık, çekememe, hırs, düşmanlık, endişe 

ve kızgınlık gibi olumsuzlukları etkisiz hale getiren bir duygudur. Lyubomirsky’e 

(2008) göre tutarlı bir şekilde şükran duygusuna sahip olan insanların, göreceli olarak 

daha mutlu, daha enerjik, daha umutlu olduklarını ve daha çok pozitif duygular 

yaşadıklarını belirtmişlerdir. Benzer şekilde yapılan araştırmalar farklı yaş gruplarından 

ve farklı kültürlerden bireylerin şükranlarını ifade etmelerinin yaşamları ve ilişkileri 
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hakkında daha sağlıklı düşünceler geliştirmelerine; daha fazla pozitif duygulanım, daha 

az negatif duygulanım yaşamalarına ve sosyal ilişkilerini geliştirecek daha pozitif 

davranışlar geliştirmelerine katkıda bulunduğunu göstermiştir (Nelson ve Lyubomirsky, 

2016). 

Daha önce ifade edildiği gibi şükran konusuyla ilgili çeşitli çalışmalar yapılmış 

ve yapılan çalışmaların sayısı artmaya devam etmektedir. Bu konuyla ilgili Türkiye’de 

yapılan araştırmaların sayısının sınırlı olduğu, yurt dışında yapılan araştırma sayısının 

ise oldukça fazla olduğu görülmektedir.  

Tükiye’de şükrana ilişkin yapılan sınırlı araştırmalardan birisi Oğuz Duran ve 

Tan (2013) tarafından yapılmıştır. Araştırmada üniversite öğrencileri üzerinde yapılan 

deneysel çalışmada minnettarlık (şükran) ve yaşam amacı yazma çalışmalarının öznel 

iyi oluşa etkisi incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre minnettarlık (şükran) yazma 

çalışmalarının bireylerin şükran ve öznel iyi oluşlarını anlamlı şekilde arttırdığına 

ulaşılmıştır. Ancak yapılan izleme testinin sonucuna göre bireylerin minnettarlık 

düzeylerinde anlamlı bir düşüş olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de şükrana ilişkin yapılan 

deneysel bir çalışmada Eryılmaz (2014) şükranın iyi oluşa etkisini incelemiştir. 

Araştırmada üniversite öğrencilerine yönelik öznel iyi oluşu arttırmaya yönelik çeşitli 

müdahalelerin yer aldığı bir öznel iyi oluşu arttırma programı hazırlanmıştır, programda 

çevreye pozitif tepkiler verme bağlamında şükranı ifade etme etkinliklerine yer 

verilmiştir. Araştırma sonucunda uygulanan programın katılımcıların yaşam doyumu ve 

olumlu duygularını arttırdığı, olumsuz duygularında ise önemli bir azalma sağladığı 

belirlenmiştir.  

Şükrana ilişkin yurt dışında da önemli sayıda hem tarama hem de deneysel 

araştırma yapılmış ve bu araştırmaların sayısı artmaya devam etmektedir. Bu çerçevede 

McCullough ve diğerleri (2002) yaptıkları araştırmalarda şükran eğiliminin üniversite 

öğrencilerinde ve öğrenci olmayan kitlelerde daha yüksek pozitif duygulanım ve yaşam 

doyumu, daha az depresyon, kaygı ve kıskançlık, daha yüksek empatik, affedici, 

yardımsever ve destekleyici olma ile, daha az materyalist amaçlar takip etmeyle ve daha 

yüksek dindarlık ve maneviyatla ilişkili olduğu belirlenmiştir. Aracılık ilişkilerinin de 

test edildiği diğer bir araştırmada Lin (2015) şükranla depresyon arasındaki ilişkide 

benlik saygısı ve psikolojik iyi oluşun aracılık rolünü incelemiştir. Buna göre psikolojik 

iyi oluş ile benlik saygısının bu ilişkide tam aracılık rolü oynadığı belirlenmiştir. Bu 
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bağlamda Lin (2015) şükran düzeyi yüksek bireylerin kendilerine ilişkin 

değerlendirmelerinin olumlu olduğunu, bunun psikolojik iyi oluşu arttırdığını ve bu 

yolla da bireylerin depresif belirtilerinin azaldığını belirtmiştir. Çinli üniversite 

öğrencileri üzerinde yapılan başka bir araştırmada ise Sun ve diğerleri (2014) şükranla 

okul iyi oluşu arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Buna göre şükranın okul iyi oluşuyla 

anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu ve bu ilişkide kişilerarası ilişkilerle sosyal desteğin 

aracı role sahip olduğuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde Çin’de yapılan bir araştırmada 

Chan (2013) öğretmenlerde affetme ve şükranın öznel iyi oluşla ilişkisini incelemiştir. 

Araştırma sonucuna göre şükran ve affetmenin birbiriyle ve öznel iyi oluşla anlamlı bir 

ilişkiye sahip olduğu belirlenmiştir.  

Şükrana ilişkin yurt dışında yapılan deneysel çalışmalarda hem şükranı 

geliştirme, hem de şükran etkililiklerini kullanarak bireylerin iyi oluşlarını arttırmaya 

yönelik çalışmalar tasarlanmıştır. Bununla ilgili olarak, Emmons ve McCullough (2003) 

tarafından üniversite öğrencilerine yapılan bir mühale çalışmasında araştırmaya katılan 

üç grubun birinden 10 hafta boyunca her gün şükran duydukları beş şeyi, ikinci gruptan 

rahatsız oldukları şeyleri, üçüncü gruptan da nötr şeyleri yazmaları istenmiştir. 

Araştırma sonucunda deney grubunun kontrol grubuna göre gelecek haftaya ilişkin 

olarak daha iyimser oldukları, genel olarak yaşamlarına ilişkin daha iyi hissettikleri ve 

diğer insanlarla daha ilişkili hissettikleri belirlenmiştir. Aynı araştırmada deney 

grubunun mutluluk düzeyleri daha yüksek, depresyon düzeyleri daha düşük, uyku 

kaliteleri ve uyku süreleri diğer gruplara göre daha yüksek bulunmuştur. Benzer bir 

müdahale çalışması da Seligman ve diğerleri (2005) tarafından yapılmıştır. Araştırmada 

katılımcılara şükranla ilgili “şükran ziyareti” ve “yaşamınızdaki üç güzel şey” 

etkinliklerini uygulanmıştır. Şükran ziyareti etkinliğinde katılımcılardan daha önce 

şükran duydukları ama bunu ifade etmedikleri birine buna ilişkin bir şükran mektubu 

yazmaları, diğer etkinlikte ise bir hafta boyunca her gün yaşamlarında olumlu buldukları 

üç şeyi yazmaları ve bunun nedenlerini belirlemeleri istenmiştir. Araştırma sonucunda 

şükran listesi etkinliği uygulanan katılımcıların mutluluklarındaki artış ve depresyon 

düzeylerindeki azalma bir hafta ve bir ay sonraki izleme testlerinde etkisini sürdürürken, 

üç ay sonraki izleme testinde bu etkinin söndüğü belirlenmiştir. Yaşamdaki olumlu üç 

şeyi yazma etkinliğinin etkililiğinin altı ay sonra bile devam ettiği belirlenmiştir.  
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Diğer bazı araştırma sonuçları da şükranın pozitif duyguları yükselttiğini 

(Fredrickson 2004; Lyubomirsky ve diğerleri, 2005), iyimserliği arttırdığını (Emmons 

ve McCullough 2003; Froh, Yurkewicz ve Kashdan, 2009), stres ve depresyona karşı 

koruyucu bir faktör olduğunu (Wood ve diğerleri, 2008b), bireylere olumsuz yaşam 

olaylarını yeniden yorumlamada ve yılmazlık düzeylerini arttırmada yardımcı olduğunu 

(Fredrickson ve diğerleri, 2003),  prososyal davranışları arttırdığını (Froh, Bono ve 

Emmons, 2010; Grant ve Gino 2010; McCullough ve diğerleri, 2001; Tsang 2006), 

ilişki doyumuna katkıda bulunduğunu (Algoe, Gable, Maisel, 2010; Lambert ve 

diğerleri, 2010), materyalizm düzeyini azalttığını (Lambert ve diğerleri, 2009), madde 

kullanımı, kendini suçlama, inkâr ve sorunları boş verme ile negatif bir ilişkiye sahip 

olduğunu   (Wood, Joseph ve Linley, 2007)   göstermektedir.  

Görüldüğü gibi ruh sağlığı alanında henüz yeni bir kavram olan şükrana ilişkin 

araştırmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Şükrana ilişkin gerek yurt içinde gerek 

yurt dışında birçok araştırmanın yapıldığı, yapılan arşatırmaların hem tarama hem de 

deneysel araştırmalar olduğu ve şükrana ilişkin çeşitli müdahale çalışmalarının 

tasarlandığı, şükrana ilişkin araştırma sayısının Türkiye’de sınırlı olduğu ve şükranın 

genel anlamda bireylerin mutluluk durumlarına katkı sunan bir güç olabileceği ortaya 

konulmuştur. Alanyazında iyi oluş ve kendini toparlama gücü ile ilişkili olarak ele 

alınan diğer bir kavram da benlik saygısı kavramıdır.  

1.1.7. Benlik Saygısı ve İlgili Araştırmalar 

Araştırmada ele alınan ve yukarıda ifade edilen değişkenlerle ilişkili olduğu 

çeşitli araştırmalar tarafından ortaya konulan özelliklerden birisi de benlik saygısıdır. 

Benlik saygısı kavramı William James’ten (1842-1910) bu yana çeşitli boyutlarıyla 

çalışılan değişkenlerden biridir.  Benlik saygısı; bireyin kendisine yönelik olumlu ve 

olumsuz tutumları (Rosenberg, 1965); bireyin kendisini değerli ve yeterli olarak 

değerlendirmesi (Coopersmith, 1967) şeklinde tanımlanmaktadır. Benlik saygısı konusu 

uzun yıllar çalışılmış ve bununla ilgili farklı sınıflamalar ortaya çıkmıştır. Ancak 

Pyszczynski ve diğerleri (2004) benlik saygısına ilişkin bütün yaklaşımlarda benlik 

saygısının bireyin benliğe ilişkin değerlendirmesi olduğu, bireylerin genellikle yüksek 

benlik saygısını sürdürmeye eğilimli oldukları ve tehdit altında olmaları durumunda 

benlik saygılarını korumak ve savunmak durumunda oldukları gibi konuların ortak 

olduğunu belirtmektedir. 
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Alanyazında benlik saygısına ilişkin çalışmalar yapan Tafarodi ve Swann (2001) 

benlik saygısını öz yeterlik ve kendini sevme olarak iki boyut altında ele almışlardır. 

Buna göre öz yeterlik; bireyin kendini istenilen sonuçlara ulaşma konusunda güçlü ve 

yetkin hissetmesini, bu bağlamda kendisine yönelik olumlu ve olumsuz 

değerlendirmelerini ifade etmektedir. Kavram bu açıdan Bandura’nın (1989) “bireyin 

hayatını kontrol eden olaylar üzerinde etkili olmasına ilişkin inançlarını” ifade eden 

“öz-yetkinlik” kavramına benzemektedir. Kendini sevme boyutu ise bireyin sosyal bir 

varlık olarak kendisini iyi veya kötü olarak değerlendirmesini ifade etmektedir. Bu 

yönüyle kavram bireyin kendini değerli olarak görmesi için başkaları tarafından 

onaylanması gerektiği anlamını değil, insanların kendilerini değerlendirirken ölçüt 

olarak dış dünyayı kullanmalarıyla ilişkilidir (Tafarodi ve Swann, 2001).  

Tafarodi ve Swann’a (2001) göre Rosenberg benlik saygısını bireyin “kendisini 

iyi olarak” görmesi bağlamında tek boyut olarak ele almış ve öz yeterliği de benlik 

saygısına katkıda bulunan bir özellik olarak kendini sevmenin altında değerlendirmiştir. 

Ancak Tafarodi ve Swann (2001) Rosenberg’in geliştirmiş olduğu 10 maddelik benlik 

saygısı ölçeğinin tek boyuttan değil, “kendini sevme ve özyeterlik” olmak üzere iki 

boyuttan oluştuğunu ve tek boyutlu yapının hem özerk hem de sosyal varlıklar olarak 

insanın doğasını yeterince yansıtmadığını belirtmişlerdir. Bu görüşten hareketle bu 

araştırmada benlik saygısı iki boyutlu bir yapı olarak ele alınmıştır.  

Benlik saygısı ile ilgili yüzyılı aşkın süre içersinde klinik psikoloji, gelişim 

psikolojisi, sosyal psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, eğitim gibi çeşitli 

alanlarda birçok çalışma yapılmıştır. Pozitif psikoloji alanında da benlik saygısının iyi 

oluş ve diğer değişkenlerle ilişkisine yönelik hem Türkiye’de hem de yurt dışında çeşitli 

araştırmalar yapılmıştır.   

Alanyazında benlik saygısı ile sık olarak ilişkilendirilen iki değişken iyi oluş ve 

kendini toparlama gücü kavramlarıdır. Bunun ile ilgili olarak, Karaırmak (2007) deprem 

yaşamış bireyler üzerinde yaptığı araştırmada benlik saygısı, mizaca bağlı umut, 

iyimserlik, olumlu duygular ve yaşam doyumu değişkenlerinin psikolojik sağlamlıkla 

ilişkini incelemiştir. Araştırma sonucunda bütün bu değişkenlerin psikolojik sağlamlık 

üzerinde doğrudan veya dolaylı etkilerinin olduğu, benlik saygısı, umut ve iyimserliğin 

psikolojik sağlamlık üzerinde olumlu duygular ve yaşam doyumu üzerinden dolaylı 

etkisinin olduğu ortaya konulmuştur. Benlik saygısının kendini toparlama gücü ile 
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ilişkisine yönelik başka bir araştırma ise Sarıkaya (2015) tarafından yapılmıştır. 

Ergenler üzerinde yapılan bu araştırma sonucunda benlik saygısı ile psikolojik 

dayanıklılık arasında anlamlı bir ilişki elde edilmiştir. Diğer yandan araştırmada yaş, 

cinsiyet, ebeveynlerin birliktelik durumu ve sosyo-ekonomik düzey değişkenleriyle 

benlik saygısı düzeyi arasında da anlamlı ilişkiler olduğu ortaya konulmuştur. Benlik 

saygısı ile iyi oluş arasındaki ilişkileri inceleyen bir araştırma ise Doğan ve Eryılmaz 

(2013) tarafından yapılmıştır. Üniversite öğrencileri ile yapılan çalışmada benlik saygısı 

ile öznel iyi oluş arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve benlik saygısının öznel iyi oluşun 

anlamlı bir yordayıcısı olduğu ortaya konulmuştur.  

Benlik saygısı ile çeşitli değişkenlerin ilişkisinin incelendiği birçok araştırmada 

benlik saygısının aracılık rolüne ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. Bu çerçevede Türkiye’de 

üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada Yıldız ve Duy (2015) iyimserlik, 

benlik saygısı ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Araştırma 

bulgularına göre üç değişken arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuş, aracılık 

testinde de iyimserliğin benlik saygısı aracılığıyla bireylerin öznel iyi oluşlarını olumlu 

yönde etkilediği ortaya konulmuştur. Benlik saygısının mutlulukta aracılık rolünün 

incelendiği diğer bir araştırmada ise Büyükşahin Çevik ve Yıldız (2016) umutsuzluk ile 

mutluluk arasındaki ilişkide benlik saygısının aracılık rolünü incelemişlerdir. Araştırma 

bulgularına göre umutsuzluk ile benlik saygısı ve umutsuzluk ile mutluluk arasında 

olumsuz yönde ilişki bulunurken, benlik saygısı ile mutluluk arasında olumlu yönde 

anlamlı düzeyde ilişkiler bulunmuştur. Aracılık etkisi için yapılan analizde ise 

umutsuzluk ile mutluluk arasındaki ilişkiye benlik saygısının aracılık ettiği 

belirlenmiştir. Benlik saygısının aracı rolünün incelendiği diğer bir araştırmada ise 

Erarslan (2014) psikolojik sağlamlık ile depresif belirtiler ve yaşam memnuniyeti 

arasındaki ilişkide benlik saygısı, pozitif dünya görüşü ve umudun aracı rolünü 

incelemiştir. Araştırmada benlik saygısının psikolojik sağlamlık ile depresif belirtiler 

arasındaki ilişkide tam aracı rol, psikolojik sağlamlık ile yaşam memnuniyeti arasındaki 

ilişkide ise kısmi aracı rol oynadığı belirlenmiştir.  

Benlik saygısının iyi oluş, kendini toparlama gücü ve diğer çeşitli değişkenlerle 

ilişkisine yönelik birçok araştırma da yurt dışında yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda 

benlik saygısının diğer değişkenlerle doğrudan veya dolaylı ilişkilerine bakılmış ve 

çeşitli model önerileri ortaya konulmuştur. 
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Buna göre, Amerika’da Hint kökenli ergenler üzerinde yapılan araştırmada 

(Stumblingbear-Riddle ve Romans, 2012) bireylerin kendini toparlama gücü düzeylerini 

yordayan değişkenler incelenmiştir. Araştırma sonucunda benlik saygısının ve sosyal 

desteğin katılımcıların kendini toparlama gücü düzeylerinin anlamlı yordayıcıları 

olduğu ortaya konulmuştur. Martínez-Martí ve Ruch (2017) tarafından yetişkinler 

üzerinde yapılan diğer bir araştırmada da benlik saygısının yaşam doyumu, sosyal 

destek, öz yeterlik, kendini toparlama gücü ve bazı karakter güçleriyle anlamlı ilişkilere 

sahip olduğu ortaya konulmuştur. Flynn ve MacLeod (2015) üniversite öğrencileri 

üzerinde yaptıkları araştırmada benlik saygısı ve çeşitli değişkenlerin öğrencilerin 

mutluluk düzeylerini yordama durumunu incelemişlerdir. Araştırma sonucunda benlik 

saygısının mutluluğun en güçlü yordayıcısı olduğu ortaya konulmuştur. Kong ve You 

(2013) tarafından Çinli üniversite öğrencileri üzerinde yapılan araştırmada ise benlik 

saygısının sosyal destek ve yaşam doyumu ile ilişkili olduğu, benlik saygısının sosyal 

destek ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide aracı rol oynadığı ortaya konulmuştur. 

Görüldüğü gibi araştırma bulguları benlik saygısının iyi oluş, yaşam doyumu ve kendini 

toparlama gücü gibi bazı kavramlarla doğrudan veya dolaylı ilişkilerinin olduğunu 

ortaya koymaktadır.  

Alanyazında yapılan araştırmalarla benlik saygısının okula uyum, akademik 

başarı ve akademik beklenti kaygısı gibi çeşitli değişkenlerle ilişkisine de bakılmıştır. 

Bununla ilgili olarak, Pritchard, Wilson ve Yamnitz, (2007) yaptıkları boylamsal 

çalışmada üniversite birinci sınıf öğrencilerinde benlik saygısı ve diğer bazı 

değişkenlerin öğrencilerin uyum sürecine etkisini incelemişlerdir. Araştırma sonucunda 

benlik saygısının öğrencilerin sene sonundaki fiziksel ve psikolojik anlamda olumlu 

sonuçlar elde etme durumlarını anlamlı şekilde yordadığı belirlenmiştir. Benzer şekilde 

Singapur’da öğrenim gören üstün yetenekli öğrenciler üzerinde yapılan araştırmada 

(Tan ve Tan, 2014) benlik saygısının öğrencilerdeki akademik beklenti kaygısıyla 

negatif yönde ilişkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu bulgular benlik saygısının 

yüksek olmasının öğrencilerin uyum sürecini olumlu etkilediğini ve akademik 

beklentilere yönelik kaygılarını azalttığını göstermektedir. Diğer bir boylamsal 

araştırmada da Malinauskas ve Dumciene (2017) liseden üniversiteye geçişin psikolojik 

iyi oluş ve benlik saygısı üzerindeki etkisini incelemişlerdir.  Araştırmada geçiş 

döneminin öğrencilerin psikolojik iyi oluş düzeyleri üzerinde etkisi olduğu, ancak 

benlik saygısı üzerinde tek başına anlamlı etkisi olmadığı ortaya konulmuştur. 
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Alanyazında incelenen bir diğer araştırmada benlik saygısının benzer 

kavramlardan ayrıldığı yönler ele alınmıştır. Bu çerçevede Neff (2011) öz duyarlık, 

benlik saygısı ve iyi oluş arasındaki ilişkileri tartıştığı çalışmasında, öz duyarlığın 

benlik saygısından farklı olduğunu, benlik saygısının iyi oluş ile ilişkili olduğunu ancak 

yüksek benlik saygısı arayışının sorunlu olabileceğini, öz duyarlığın benlik saygısından 

daha fazla duygusal yılmazlık ve tutarlık sağladığı, ancak benlik saygısında kendini 

değerlendirme, ego savunması ve kendini geliştirme durumlarının daha fazla olduğunu 

ortaya koymuştur.  

Benlik saygısı ile ilgili yapılmış diğer bazı araştırmalar da aracılık ilişkisini test 

etmeye yönelik çalışmalardır. Bu çerçevede Lin (2015) yaptığı çalışmada benlik 

saygısının bireylerin iyi oluşunu açıklamada aracı bir role sahip olabileceğini 

göstermektedir. Bu bağlamda Lin (2015) şükran düzeyi yüksek bireylerin kendilerine 

ilişkin değerlendirmelerinin olumlu olduğunu, bunun psikolojik iyi oluşu arttırdığını ve 

bu yolla da bireylerin depresif belirtilerinin azaldığını belirtmiştir. Benzer şekilde Kong, 

Ding ve Zhao’nun (2015) yaptıkları araştırmaya göre benlik saygısının şükran ile yaşam 

doyumu arasındaki ilişkide aracı role sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan bütün 

bu araştırmalar benlik saygısının iyi oluş ve kendini toparlama gücü gibi kişisel 

kaynaklarla ilişkili olabileceğini ve benlik saygısının bazı ilişkilerde aracılık rolü 

oynadığını göstermektedir.  

Araştırma bulgularında görüldüğü gibi benlik saygısı Türkiye’de ve yurt dışında 

ruh sağlığı araştırmalarında yoğun olarak araştırılan konulardan biridir. Araştırma 

bulguları temelde benlik saygısının bireylerin iyi oluş ve kendini toparlama gücü 

düzeyleriyle ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer yandan incelenen araştırmalar 

benlik saygısının çeşitli değişkenlerle iyi oluş arasındaki ilişkilerde aracılık rolü 

oynayabildiğini de göstermektedir. Alanyazında iyi oluş ve kendini toparlama gücü ile 

ilgili olarak ele alınan kavramlardan biri de algılanan sosyal destek kavramıdır.  

1.1.8. Sosyal Destek ve İlgili Araştırmalar 

Bu araştırmada ele alınan ve bireylerin iyi oluşlarıyla yakından ilişkili 

değişkenlerden birisi de algılanan sosyal destektir. Alanyazında uzun yıllardır çeşitli 

değişkenlerle yapılan araştırmalar sosyal desteğin bireyin yaşadığı zorluklarla baş 

etmede ve iyilik halini arttırmada önemli kaynaklardan biri olduğunu ortaya 
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koymaktadır. Diğer yandan üniversite yaşamı öğrencilerin gelişimi açısından çeşitli 

fırsatların ve zorlukların olduğu, bireylerin yaşamlarıyla ilgili önemli kararlar vermeleri 

gereken ve bundan dolayı da aile, arkadaş ve çevrenin desteğine ihtiyaç duyulan bir 

dönem olarak ifade edilmektedir (Yalçın, 2011). Böyle bir dönemde sosyal destek 

kaynaklarının olması ve bunların etkin kullanılmasının bireylerin iyi oluşlarına katkı 

sunması ve yaşadıkları zorluklarla daha kolay baş etmesine yardımcı olması beklenir.  

Sosyal destek, sosyal ağların bireylerin stresle baş etmesinde yardımcı olması 

için bireye sağladığı psikolojik ve materyal destek (Cohen, 2004); bireylerin aile 

üyeleri, arkadaşlar ya da iş arkadaşları gibi önemli kişilerden aldıkları ya da ihtiyaç 

durumunda alabileceklerine ilişkin algıya sahip oldukları duygusal, bilgisel ya da pratik 

yardım (Thoits, 2010) veya bireyin çevresinden aldığı sosyal ve psikolojik destek olarak 

(Yıldırım, 1997) tanımlanmaktadır. Yapılan çok sayıda araştırma sosyal destek 

sisteminin bireyin sosyolojik ve psikolojik sorunlarının çözümü, sorunların önlenmesi 

ve tedavisinde, zorlanmalı durumlarla başa çıkabilmesinde güçlü bir kaynak olduğunu 

ortaya koymuştur (Yıldırım, 1997). Buna göre çok sayıda arkadaşı ve aile üyeleri olan 

bireylerin öznel iyi oluş düzeylerinin daha yüksek olma eğiliminde olduğu 

belirtilmektedir (Diener ve Ryan, 2009).  

Sosyal destek kavramının ele alınmasında çeşitli sınıflamalar yapılmaktadır. 

Özellikle sosyal destek türleri veya sosyal destek kaynaklarıyla ilgili alanyazında farklı 

kavramsallaştırmalar ve yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu çerçevede Cohen ve Wills 

(1985) sosyal desteğin dört türü olduğunu belirtmişlerdir. Bunlar; maddi yardım ve 

ihtiyaç duyulan çeşitli hizmetler sunmaya yönelik araçsal destek; bireyin başarıları ile 

ilgili olumlu destek ve değerlendirmeleri içeren özsaygı desteği; birlikte zaman 

geçirmeye yönelik aidiyet desteği; ihtiyaç duyulduğunda geri bildirim, öneri sunma ve 

kişisel sorunları paylaşmayı ifade eden bilgi/değerlendirme desteği gibi kaynaklardır. 

Benzer şekilde House ve Kahn (1985) sosyal destek türlerini araçsal, bilgisel ve 

duygusal olmak üzere üç başlık altında ele almış, Yıldırım (2004) ise Türkiye’de sosyal 

desteği ölçmeye yönelik bir ölçme aracı geliştirmek için yaptığı çalışmada öğrencilerin 

sosyal destek kaynaklarının aile, arkadaşlar ve öğretmen olduğunu ortaya koymuştur. 

Alanyazında yaygın olarak kullanılan diğer bir ölçme aracını geliştiren Zimet ve 

diğerleri (1988) ise sosyal destek kaynaklarını arkadaş, aile ve önemli diğer insan olarak 

sınıflamaktadırlar.  
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Cohen’e (2004) göre sosyal ilişkilerin, alınan sosyal destek ve yalnızlık gibi 

değişkenlerin bireylerin sağlık ve iyi oluş durumlarını etkilediği birçok çalışma ile 

ortaya konulmuştur. Ancak alanyazında biriken bu araştırma bulguları araştırmacılar 

tarafından sanki bütün sosyal ilişkilerle ilgili değişkenlerin iyi oluşu etkileme 

mekanizmasının aynı olduğu şeklinde değerlendirilmekte ve bu durum sosyal 

değişkenlerle iyi oluş ve sağlık arasındaki ilişkiyi anlamaya gölge düşürmektedir.  Bu 

yüzden sosyal çevrenin hangi özelliklerinin sağlığa yararlı olduğu, bunların sağlığa nasıl 

iyi geldiği, sosyal çevrenin hangi durumlarda sağlığı olumsuz etkilediği ve sosyal 

çevrenin olumlu yönde değiştirilip değiştirilemeyeceği gibi soruların cevap bulmasında 

yarar vardır. Bu çerçevede sosyal değişkenlerin iyi oluşu etkileme mekanizmalarını ele 

alan Cohen (2004) sosyal desteğin “tampon modeli” ile strese karşı koruyucu bir faktör 

olduğunun araştırmalarla ortaya konduğunu ifade etmektedir. Bu modele göre algılanan 

sosyal destek stres, kaygı ve depresyon durumlarında bireyin o olaylara yönelik algısını 

olumlu yönde etkileyerek ve işlevsel çözümler bulmasına yardımcı olarak tampon işlevi 

görmektedir. Buna göre bireyler stres verici bir durumla karşılaştıklarında başkalarından 

yardım alabileceklerine ilişkin düşüncelere sahip olurlar ve bu inanç stresli durumun 

üstesinden daha kolay gelmelerine yardımcı olur. Ancak burada algılanan desteğin 

yaşanan stresli olayla eşleşmesi önemlidir, çünkü örneğin, maddi destek algısı işini 

kaybetmiş birine yardımcı olabilir ancak bir arkadaşın ölümü için fayda sağlamayabilir.  

Sosyal desteğe ilişkin çeşitli alanlarda yapılan araştırmaların tarihi oldukça 

eskiye dayannaktadır. Ruh sağlığı alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde de gerek 

Türkiye’de, gerekse yurt dışında sosyal desteğin iyi oluş, kendini toparlama gücü, 

iyimserlik gibi değişkenlerle doğrudan veya dolaylı yollarla ilişkisine yönelik oldukça 

fazla sayıda araştırma bulunmaktadır.  

Sosyal desteğin iyi oluş ile ilişkisine yönelik kapsamlı bir araştırma Yalçın 

(2015) tarafından yapılmıştır. Sosyal destek ve iyi oluş ile ilgili Türkiye’de yapılmış 

çalışmaların incelendiği meta analiz çalışmasında, sosyal desteğin iyi oluş ile pozitif 

yönde orta düzeyde bir ilişkiye sahip olduğu ortaya konulmuştur. Buna benzer bir 

metaanaliz çalışması ise yurt dışında yapılmıştır.  Chu, Saucier ve Hafner  (2010) çocuk 

ve ergenlerde sosyal destekle iyi oluş arasındaki araştırmalara ilişkin bir metaanaliz 

çalışması yapmışlardır. Araştırmada bununla ilgili yapılmış 246 araştırma incelenmiştir. 

Araştırma sonucunda sosyal destek ile iyi oluş arasında anlamlı ancak düşük düzeyde 
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ilişki bulunmuştur. Araştırmada öğretmenlerden ve okul personelinden alınan sosyal 

desteğin iyi oluşla daha fazla ilişkili olduğu, yaş ilerledikçe sosyal destek ile iyi oluş 

arasındaki ilişkinin güçlendiği ortaya konulmuştur.  

Sosyal destek ile iyi oluşun farklı türleri arasındaki ilişkiye yönelik hem 

Türkiye’de hem de yurt dışında birçok araştırma yapılmıştır. Buna göre, Özden’in 

(2014) üniversite öğrencilerinde psikolojik iyi oluşu etkileyen çeşitli psikososyal 

faktörleri incelediği araştırmada, bireylerin psikolojik iyi oluş düzeylerinin; algılanan 

sosyal destek, algılanan ebeveyn tutumları, kariyer kararı özyeterliği ve mesleki sonuç 

beklentileri tarafından ne ölçüde yordandığı incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 

öğrencilerin psikolojik iyi oluş düzeylerini yordayan üç değişkenden en yüksek 

yordama gücüne sahip olanın algılanan sosyal destek olduğu ve algılanan sosyal 

desteğin psikolojik iyi oluş puanlarındaki değişimin %33’ünü yordadığı belirlenmiştir. 

Gençöz ve Özlale (2004) üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları araştırmada sosyal 

desteğin psikolojik iyi oluş üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini incelemişlerdir. Bu 

çalışmada sosyal destek, yardımla ilgili ve takdirle ilgili sosyal destek olarak ele 

alınmıştır. Yardımla ilgili sosyal destek bireyin ihtiyaç duyduğunda yardım 

alabileceğine ilişkin potansiyel, takdirle ilgili destek de bireyin başkaları tarafından 

yardım kaynağı olarak tanımlanması ve bu yolla kendini değerli hissetmesi ile ilgili bir 

destek olarak tanımlanmıştır. Araştırma sonucuna göre yardımla ilgili sosyal destekle 

iyi oluş ilişkisinde daha az stresli durum yaşama aracı rol oynadığı, ancak takdirle ilgili 

sosyal desteğin psikolojik iyi oluş üzerinde doğrudan etkili olduğu belirlenmiştir. Sosyal 

desteğin iyi oluş ile ilişkisine yönelik başka bir araştırma da yurt dışında yapılmıştır. 

Lönnqvist ve Deters (2016) Amerika’daki üniversite öğrencileri yaptıkları araştırmada 

sosyal ağlardaki arkadaş sayısı, sosyal destek, kişilik ve öznel iyi oluş düzeyleri 

arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Araştırma bulgularına göre, Facebook’taki arkadaş 

sayısının bireylerin öznel mutluluk ve yaşam doyumu düzeyleriyle ilişkili olduğu, ancak 

sosyal destek ile herhangi anlamlı bir ilişkiye sahip olmadığı belirlenmiştir. Aynı 

araştırmada büyük beşli kişilik özelliklerinden dışadönüklükle Facebook’taki arkadaş 

sayısı ve dışadönüklükle sosyal destek arasında anlamlı pozitif ilişkiler olduğu ortaya 

konulmuştur. Yurt dışında sosyal destek-iyi oluş ilişkisine yönelik diğer bir araştırma 

ise Kore’de yapılmıştır. Jeon ve Leeve Kwon (2016) tarafından Koreli atlet öğrenciler 

üzerinde yapılan araştırmada sosyal destek, öz duyarlık ve öznel iyi oluş arasındaki 

ilişkiler yapısal eşitlik modeli aracılığıyla incelenmiştir. Araştırma sonucunda sosyal 
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desteğin iyi oluşla ilişkili olduğu, öz duyarlığın bu ilişkide aracı rol oynadığı 

belirlenmiştir. Amerikalı atlet öğrenciler üzerinde yapılan benzer bir araştırmada 

(DeFreese ve Smith, 2013) sosyal desteğin psikolojik iyi oluş, tükenmişlik ve 

motivasyonla ilişkisi incelenmiştir.  Araştırma sonucunda atletlerin takım 

arkadaşlarından algıladıkları sosyal desteğin aldıkları sosyal destekten bağımsız olarak 

motivasyon ve tükenmişlik düzeyleriyle ilişkili olduğu belirlenmiştir.  

Sosyal desteğin kendini toparlama gücü ile ilişkisine yönelik de birçok araştırma 

yapılmıştır. Bununla ilgili olarak Rahat ve İlhan (2016) Türkiye’de üniversite 

öğrencileri üzerinde yaptıkları araştırmada sosyal destek, kendini toparlama gücü ve 

diğer bazı değişkenlerin herhangi bir risk faktörüne sahip üniversite öğrencilerinin 

üniversiteye uyum sürecine etkisini incelemişlerdir. Araştırma sonucunda sosyal 

desteğin uyum sürecini anlamlı şekilde yordayan bir değişken olduğu, uyum sürecini en 

güçlü yordayan değişkenin ise kendini toparlama gücü olduğu ortaya konulmuştur. 

Sosyal desteğin üniversiteye uyum sürecine etkisine ilişkin başka bir araştırma da 

Yusoff ve Othman (2011) tarafından yapılmıştır. Malezya’da öğrenim gören uluslararası 

öğrenciler üzerinde yapılan çalışmada, sosyal desteğin bu öğrencilerin üniversiteye 

psikolojik uyum durumları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma sonucunda 

algılanan sosyal desteğin uyum süreci üzerine önemli bir yordayıcı olduğu ortaya 

konulmuştur. Sosyal desteğin kendini toparlama gücü ile ilişkisine yönelik başka bir 

araştırma da Eisman, Stoddard, Heinze, Caldwell ve Zimmerman (2015) tarafından 

yapılmıştır. Araştırmacılar lise öğrencileri üzerinde yaptıkları dört yıllık boylamsal 

araştırmada sosyal destek, şiddete maruz kalma ve tanıklık etme, aile için çatışmalar ve 

depresif belirtiler arasındaki ilişkileri inceleyerek kendini toparlamaya ilişkin bir model 

ortaya koymuşlardır. Modele göre koruyucu faktörler ve risk faktörleri aynı anda etkili 

olarak bireyin depresif duruma girme düzeylerini etkilemektedir. Buna göre şiddete 

maruz kalma ve tanıklık etme ve aile içi çatışmaların depresif belirtilerin yükselmesine 

neden olduğu, aileden alınan sosyal desteğin öğrencilerin depresif belirtilerinin 

azalmasına, bu yolla kendini toparlama gücü düzeylerinin yükselmesine neden olduğu 

ortaya konulmuştur. Sosyal desteğin kendini toparlama gücü ve üniversiteye uyumla 

ilişkisine yönelik diğer bir çalışmada ise Dawson ve Pooley  (2013) Avustralya’da 

yaptıkları araştırmada iyimserlik, algılanan sosyal destek, istemli ve bağımsız hareket 

etmenin teşvik edilmesi değişkenlerinin öğrencilerin üniversiteye uyum durumlarını ve 

kendini toparlama gücü düzeyleriyle ilişkisini incelemişlerdir. İki dönem toplanan 



45 

 

 

 

verilerle yapılan analizler sonucunda bu değişkenlerin toplu olarak uyum ve kendini 

toparlama gücü ile anlamlı ilişkiye sahip oldukları, iyimserlik ve sosyal desteğin ise ayrı 

bağımsız olarak kendini toparlama düzeyini anlamlı şekilde yordadıkları ortaya 

konulmuştur.  

Sosyal destekle ilgili yapılan diğer iki araştırmada ise sosyal desteğin akademik 

başarı ve sağlıklı yaşam ile ilişkisi ele alınmıştır. Buna göre, Yıldırım (2000) lise 

öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmada yalnızlık, sınav kaygısı, aile, arkadaş ve 

öğretmen desteği değişkenlerinin akademik başarıyı ne ölçüde yordadığını incelemiştir. 

Araştırma sonucuna göre öğretmen desteği, aile desteği, yalnızlık ve sınav kaygısı 

değişkenleri akademik başarıyı anlamlı şekilde yordadığı, ancak arkadaş desteğinin 

anlamlı yordamadığı ortaya konulmuştur. Kaçan Softa, Bayraktar ve Uğuz (2016) ise 

yaptıkları çalışmada yaşlı bireylerin algılanan sosyal destek ile sağlıklı yaşam biçimi 

davranışları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre yaşlıların 

yaş, ekonomik durum, eğitim durumu ve kronik hastalık durumu ile algılanan sosyal 

destek arasında anlamlı ilişki olduğu ve algılanan sosyal destek ile sağlıklı yaşam biçimi 

arasında olumlu yönde bir ilişkinin olduğu ortaya konulmuştur.  

Sosyal destekle ilgili yapılmış diğer bazı araştırmalar da çok sayıda arkadaşı ve 

aile üyeleri olan bireylerin öznel iyi oluş düzeylerinin daha yüksek olma eğiliminde 

olduğunu (Diener ve Ryan 2009), algılanan sosyal desteğin yaşam doyumunun anlamlı 

bir yordayıcısı olduğunu (Yalçın, 2011), sosyal destek ile mutluluk, memnuniyet ve 

kendine güven arasında anlamlı ilişki olduğunu (Meehan, Durlak ve Braynt, 1993), 

sosyal desteğin stresten koruyucu etkisinin olduğunu (Cohen ve Wills 1985),  sosyal 

desteğin öznel iyi oluş  (Çevik, 2010), öz saygı (Siyez, 2008) ile anlamlı pozitif 

ilişkilere ve depresyon ile negatif ilişkiye sahip olduğunu (Eldeleklioğlu, 2006) ortaya 

koymuştur.  

1.1.9. Psikolojik İhtiyaç Doyumu ve İlgili Araştırmalar 

Araştırmada ele alınan bir başka değişken ise psikolojik ihtiyaç doyumudur. 

Psikoloji alanında ihtiyaç kavramıyla ilişkili olarak çeşitli görüşler ortaya atılmış ve 

ihtiyaçlar çeşitli kuramsal yaklaşımlardan hareketle farklı şekilde 

kavramsallaştırılmıştır. Psikolojik ihtiyaç kavramının psikoloji alanında çalışılmaya 

başlaması bazı araştırmacılar (Sheldon ve Bettencourt, 2002) tarafından Harry 
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Murray’ın 1938 yılındaki kişilikle ilgili çalışmasına dayandırılmakta, bazı araştırmacılar 

tarafından (Sheldon ve Niemiec, 2006) da daha geriye götürülerek McDougall’ın 1908 

yılında sosyal psikolojiye giriş kitabına dayandırılmaktadır. Sheldon ve Niemiec’e 

(2006) göre ihtiyaçlar konusu araştırmacılar tarafından ele alınırken ortaya konulan 

görüşler ihtiyaçların önem derecelerinin bireylere göre farklılık gösterip göstermediği, 

ihtiyaçların bireyleri çevredeki ödülleri almak için harekete geçiren içsel güdüler mi, 

yoksa bireyleri zorla harekete geçiren dışsal zorunluluklar mı olduğu, ihtiyaçların 

bireysel gelişim sürecinde edinilen şeyler mi olduğu yoksa genetik olarak mı aktarıldığı 

ve ihtiyaçların sayısının az mı olduğu yoksa çok çeşitlilik mi gösterdiği gibi açılardan 

farklılaşmaktadır. Bu çerçevede bireylerin psikolojik ihtiyaçlarına yönelik olarak ortaya 

atılan ve yaygın kabul gören yaklaşımlardan biri de öz belirleme kuramıdır.  

Öz belirleme kuramı, geleneksel bilimsel yöntemleri kullanarak kişilik 

gelişiminde ve kendini düzenlemede değişen ve gelişen içsel kaynakların önemini 

vurgulayan, insan motivasyonuna ve kişiliğine yönelik bir kuramdır. Bu bağlamda, 

kuramın çalışma alanı, temelde bireylerin doğal gelişme eğilimlerini, öz motivasyon ve 

kişilik bütünlüğünün temeli olan psikolojik ihtiyaçlarını ve bu süreçlere pozitif katkı 

sunan koşulları incelemektir (Ryan ve Deci, 2000). Öz belirleme kuramına göre, 

bireylerin motivasyonunu, sosyal işlevselliğini ve kişisel büyümelerini etkileyen çeşitli 

faktörler de bulunmaktadır. Buna göre kuram bir yandan bireylerin pozitif gelişme 

eğilimlerinin doğasını incelerken, diğer yandan bu gelişmeye katkı sağlayan ve bu 

gelişme eğilimini engelleyen faktörleri de araştırmaktadır (Ryan ve Deci, 2000).  Temel 

ihtiyaç, fizyolojik ya da psikolojik olsun, bireyi hareket geçiren, karşılandığında sağlığa 

ve iyi oluşa katkıda bulunan, karşılanmadığında ise patoloji ve sağlıksız olmaya (ill-

being) neden olan durum olarak tanımlanmaktadır (Ryan ve Deci, 2000). Buna göre, 

yapılan birçok araştırma bağlamında insanların psikolojik ihtiyaçlarının üçe 

ayrılabileceği ve bu ihtiyaçların doğuştan, gerekli ve evrensel olduğu belirtilmektedir 

(Ryan ve Deci, 2000). Buna göre, bireylerin yaşam dönemleri boyunca sürekli bir 

bütünlük, iyi oluş ve “ödamoni” deneyimi yaşamaları için yeterlik, özerklik ve 

ilişkisellik temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Üç temel psikolojik 

ihtiyacın temel ihtiyaçlar olduğu hem doğu hem de batı kültürlerinde geçerlenmiştir 

(Deci ve diğerleri, 2001).  
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Öz belirleme kuramında bireylerin üç temel ihtiyacının birlikte karşılanması 

önemli noktalardan biridir. Buna göre bireylerin bir ihtiyacının karşılanıp diğerinin 

ihmal edilmesi veya engellenmesi iyi oluşu olumsuz etkileyecektir. Diğer yandan 

çocuklarından ilişkisellik ihtiyaçlarının karşılaması için özerkliklerinden vazgeçmelerini 

isteyen ebeveynlerin tutumlarında olduğu gibi bir ihtiyacın karşılanmasının diğer 

ihtiyaçtan vazgeçme şartına bağlanması yabancılaşma veya patolojiye neden olabilecek 

bir zemin oluşturur (Ryan ve Deci, 2000).  Temel ihtiyaçlarının karşılanıp 

karşılanmadığının çalışılmasının farklı gruplar için çeşitli doğurguları bulunmaktadır. 

Buna göre özellikle uygulayıcıların bu ihtiyaçların karşılanma veya engellenme 

durumunu bilmeleri değişimin kaynağı olan motivasyonu anlamalarında ve 

yabancılaşmaya karşı katılım, başarı ve iyi oluşun kaynaklarını fark etmelerinde yararlı 

olacaktır (Ryan ve Deci, 2000).  

Daha önce ifade edildiği gibi, ruh sağlığı alanında psikolojik ihtiyaçlara yönelik 

çeşitli kavramsallaştırmalar bulunmaktadır ve farklı yaklaşımlar çerçevesinde ele alınan 

bu ihtiyaçlara yönelik olarak çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Yapılan bu araştırmaların 

tarihçesi 1900’lü yıllarına başlarına kadar uzanmaktadır. Bu çerçevede ortaya çıkan öz 

belirleme kuramı da önemli ölçüde kabul görmüş ve ihtiyaçlarla ilgili çalışmalarda en 

yaygın araştırılan kuramlardan biri olmuştur. Öz belirleme kuramı çerçevesinde 

ülkemizde ve yurt dışında psikolojik ihtiyaçların çeşitli değişkenlerle ilişkisi ele 

alınmıştır.  

Buna göre, Cihangir Çankaya (2009) öz belirleme kuramının Türk kültüründe 

geçerliğini incelemeye yönelik yaptığı araştırma çerçevesinde, üniversite öğrencileri 

üzerinde özerklik desteği, psikolojik ihtiyaç doyumu ve öznel iyi oluş arasındaki 

ilişkileri incelemiştir. Araştırmada, bireylerin aile ve arkadaş çevresinden aldıkları 

özerklik desteğinin, onların temel psikolojik ihtiyaçlarının doyumunu etkilediği, temel 

psikolojik ihtiyaçların doyumunun da öznel iyi olma düzeyini olumlu etkilediği 

belirlenmiştir. Türkiye’de üniversite öğrencilerinde psikolojik ihtiyaç doyumunun iyi 

oluş ile ilişkisine yönelik başka bir araştırma da İlhan ve Özbay (2016) tarafından 

yapılmıştır. 14 devlet üniversitesinde öğrenim gören 1474 öğrenci ile yapılan 

araştırmada psikolojik ihtiyaç doyumunun öznel iyi oluşun anlamlı bir yordayıcısı 

olduğu ortaya konulmuştur. İhtiyaç doyumunun iyi oluş ile ilişkisine yönelik başka bir 

araştırma da Kermen ve Sarı (2014) tarafından yapılmıştır. Üniversite öğrencileri ile 
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yapılan bu araştırmada psikolojik ihtiyaçların öznel iyi oluştaki değişimin % 58’ini 

açıkladığı belirlenmiştir. Türkdoğan ve Duru (2012) da yaptıkları araştırmada psikolojik 

ihtiyaçların karşılanmasının iyi oluşla ilişkisini incelemişlerdir. Seçim kuramı 

çerçevesinde yapılan bu araştırma sonucunda hayatta kalma, sevgi ve ait olma, güç, 

eğlence ve özgürlük ihtiyaçlarının hepsinin iyi oluşun anlamlı yordayıcıları oldukları, 

ancak eğlence ve özgürlük ihtiyaçlarının diğerlerine göre daha güçlü yordayıcılar 

olduğu ortaya konulmuştur.   

Alanyazın incelendiğinde psikolojik ihtiyaç doyumuna ilişkin araştırmaların 

sayısının ve çeşitliliğinin, ülkemize göre, yurt dışında daha fazla olduğu görülmektedir. 

Bu çerçevede alanyazında psikolojik ihtiyaçları belirleme, sınıflandırma ve diğer 

değişkenlerle ilişkisini incelemeye dönük araştırmaların olduğu görülmektedir. Bununla 

ilgili olarak Sheldon ve diğerleri (2001) yaptıkları çalışmalarda bireylerin yaşadıkları 

çeşitli doyum ve doyumsuzluk verici olaylarla bağlantılı olarak 10 psikolojik ihtiyacın 

hangilerinin insanlar için daha temel ihtiyaçlar olduğunu incelemişlerdir. Araştırma üç 

farklı zaman diliminde ve Amerika ile Kore örneklemlerinde yapılarak bireylerden 

hayatlarındaki en önemli doyum verici ve en önemli doyumsuzluk verici olayları 

yazarak verilen 10 psikolojik ihtiyaçla ilgili doyumu bu olaylar çerçevesinde 

derecelendirmeleri istenmiştir. Araştırma sonucunda öz belirleme kuramıyla tutarlı 

olarak ilk dört temel ihtiyacın üçü özerklik, yeterlik ve ilişkisellik olarak, dördüncüsü de 

benlik saygısı olarak ortaya konulmuştur. Diğer yandan kendini gerçekleştirme, fiziksel 

gelişim, popülerlik, para ve şöhret gibi ihtiyaçların önem derecelerinin daha az olduğu 

belirlenmiştir.  

Psikolojik ihtiyaçların iyi oluş ile ilişkisi Türkiye’de olduğu gibi diğer ülkelerde 

de yaygın olarak çalışılmaktadır. Buna göre, Sheldon ve Niemiec (2006) yaptıkları dört 

çalışmada farklı ölçme araçları, farklı yöntemler ve farklı zaman dilimleri gibi 

değişkenler açısından psikolojik ihtiyaç doyumuyla iyi oluş arasındaki ilişkileri 

incelemişlerdir. Araştırma bulguları çerçevesinde ihtiyaç doyumunda sadece doyum 

miktarının değil dengenin de önemli olduğu ortaya konulmuştur. Bu çerçevede 

psikolojik ihtiyaç doyumu toplam puanları benzer olan gruplardan ihtiyaç doyumu 

puanları farklı ihtiyaçlar arasında az değişkenlik gösterenlerin iyi oluş düzeylerinin, çok 

değişkenlik gösterenlere göre daha yüksek olduğu ortaya konulmuştur. Bu bulgulardan 

hareketle araştırmacılar ihtiyaçların dengeli karşılanmasının, biri doyurulurken diğerinin 
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ihmal edilmesinin iyi oluşu olumsuz etkileyebileceğini ortaya koymuşlardır. İhtiyaç 

doyumu ile iyi oluş arasındaki diğer bir araştırmada, Tian, Chen ve Huebner (2014) lise 

öğrencileri üzerinde, psikolojik ihtiyaç doyumuyla okul bağlantılı iyi oluş arasındaki 

ilişkileri boylamsal bir şekilde incelemişlerdir. Katılımcıların ilgili ölçekleri 6 hafta 

aralıklarla iki defa doldurdukları araştırmanın sonuçlarına göre ortaya konulan 

modellere göre öğrencilerin okul doyumu düzeyleriyle psikolojik ihtiyaç doyumları 

arasında olumlu yönde iki yönlü boylamsal bir ilişki bulunmaktadır. Benzer şekilde 

yeterlik doyumuyla okulda pozitif duygulanım yaşama arasında karşılıklı bir ilişki 

ortaya konulmuştur.  

Psikolojik ihtiyaç doyumunun iyi oluş ile ilişkisine yönelik diğer bir araştırma 

Patrick, Knee, Canevello ve Lonsbary (2007) tarafından yapılmıştır. Üç çalışmanın 

yapıldığı araştırmanın sonucunda, özerklik, ilişkisellik ve yeterlik ihtiyaçlarının her 

birinin bireysel ve ilişkisel iyi oluşla ilişkili olduğu, ilişkiselliğin ilişkisel iyi oluşun en 

güçlü yordayıcısı olduğu, ilişki içinde olan partnerlerin ihtiyaç doyumlarının ilişkideki 

işlevselliği ve iyi oluşlarını etkilediği, katılımcıların ihtiyaç doyumları ile ilişki kaliteleri 

arasındaki ilişkide ilişkisel motivasyonun aracı rol oynadığı, başka bir deyişle, 

bireylerin partnerlerin ihtiyaç doyumlarının ilişkide olma konusunda onlara içsel ve 

dışsal motivasyon sağladığı, bunun da onların ilişki kalitelerini arttırdığı belirlenmiştir.  

Öz belirleme kuramında ele alınan “özerklik, yeterlik ve ilişkisellik” 

ihtiyaçlarının karşılanmasının, bu ihtiyaçların karşılanmasına olanak sağlayan çevresel 

koşulların oluşturulmasının önemli olduğu görülmektedir. Yapılan diğer birçok 

araştırma da temel psikolojik ihtiyaçların iyi oluşla ve psikolojik sağlıkla ilişkili 

olduğunu (Buunk ve Nauta, 2000; Cihangir-Çankaya, 2005; Ryan ve Deci, 2000; Deci 

ve diğerleri, 2001; La Guardia, Ryan, Couchman ve Deci, 2000; Reis, Sheldon, Gable, 

Roscoe ve Ryan, 2000) ve bu ihtiyaçların karşılanmamasının patoloji riskini arttırdığını 

ve daha fazla rahatsızlığa neden olduğunu (Ryan ve Deci 2000; Sheldon ve Bettencourt, 

2002) ortaya koymuştur.  

Ele alınan araştırmalardan anlaşılacağı üzere, bireylerin sosyal destek 

kaynaklarının farkında olmalarının ve sosyal destek algılarının psikolojik ihtiyaç 

doyumuyla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Diğer yandan bu araştırmada “kendini 

sevme ve öz yeterlik algısı” olarak iki boyutta ele alınan benlik saygısı düzeyinin de 

bireylerin psikolojik ihtiyaçlardan özellikle özerklik ve yeterlik doyumuyla ilişkili 
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olabileceği düşünülmektedir. Buna göre bu araştırmada bireylerin sosyal destek 

düzeylerinin ve benlik saygılarının yüksek olmasının psikolojik ihtiyaç doyumunu 

arttıracağı, bunun da yaşamdaki zorluklarla baş etmede ve iyi oluş düzeylerinin 

artmasında bireylere kaynak sağlayabileceği öngörülmektedir.  

1.1.10. Modeldeki Değişkenlerin Birbirleriyle İlişkisi 

Bu araştırma çerçevesinde ele alınan değişkenler, kapsamlı bir alanyazın 

taraması sonrasında belirlenmiştir. Model önerisi oluşturma sürecinde alanyazın 

taranırken ele alınacak değişkenler arasındaki ilişki çeşitli boyutlarıyla incelenmiş, 

yordayıcı, yordanan ve aracı olabilecek değişkenler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 

bağlamda incelenen araştırmalarda şükran duygusunun iyi oluşla (Boehm, Lyubomirsky 

ve Sheldon, 2011; Kong ve diğerleri, 2015; Lyubomirsky, Dickerhoof, Boehm, 

Lyubomirsky ve Sheldon, 2011; Lyubomirsky, Sheldon ve Schkade, 2005; Sin ve 

Lyubomirsky, 2009; Oğuz Duran ve Tan, 2013; Wood, Joseph ve Maltby, 2008) 

yılmazlıkla (Fredrickson, Tugade, Waugh ve Larkin, 2003), sosyal destekle (Chen, 

Chen, and Tsai, 2012; Kong ve diğerleri, 2015), psikolojik ihtiyaç doyumuyla (Boehm 

diğerleri, 2011), öz yeterlikle ve benlik saygısıyla (Kashdan, Uswatte ve Julian, 2006; 

Kong ve diğerleri, 2015; Li, Zhang, Li, ve Ye, 2012;  Strelan, 2007)  ve iyimserliğin iyi 

oluşla (Sin ve Lyubomirsky, 2009; Souri ve Hasanirad, 2011), yılmazlıkla (Terzi, 2008), 

psikolojik ihtiyaç doyumuyla (Desrumaux ve diğerleri, 2015; Shogren, Lopez, 

Wehmeyer, Little, ve Pressgrove, 2006), öz yeterlik ve benlik saygısıyla  (Parmaksız ve 

Avşaroğlu, 2012; Urbig ve Monsen, 2012) doğrudan ve dolaylı ilişkileri olduğu 

belirlenmiştir. Diğer yandan benlik saygısının ve sosyal desteğin iyi oluş ve kendini 

toparlama gücü ile ilişkilerine ilişkin araştırma sonuçları yukarıda verilmiştir.  

Bütün bu araştırmalar çerçevesinde ve yukarıda ifade edilen Pozitif Etkinlik 

Modeli (Lyubomirsky ve Layous, 2013)  ile Pozitif Duyguların ve Kişisel Kaynakların 

Etkileşimi (Fredrickson, 2001) kuramları göz önünde bulundurularak hipotetik bir 

model ortaya atılmıştır. Ortaya atılan bu modele göre bireylerin şükran ve iyimserlik 

özellikleri sosyal destek ve benlik saygısı düzeylerini anlamlı düzeyde olumlu 

etkilemektedir. İyimser bireylerin kendilerine ilişkin algılarının olumlu olduğu, öz 

yeterlik algılarının daha güçlü olacağı öngörülmektedir. Diğer yandan yukarıda ifade 

edilen birçok araştırma şükran duygusunu daha yoğun yaşayanların veya şükran 

eğilimleri daha güçlü olanların kişiler arası ilişkilerden daha fazla doyum aldıklarını, 
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insanların davranışlarını daha olumlu yollarla değerlendirdiklerini ve bu yolla hem daha 

kolay yeni ilişkiler kurdukları hem de var olan ilişkilerini geliştirdiklerini ortaya 

koymuştur. Bu durum şükranın sosyal destek kaynaklarını arttırarak sosyal destek 

algısını güçlendirdiğini göstermektedir. Bu çerçevede “iyimserlik ve şükran bireylerin 

sosyal destek algısı ve benlik saygısını arttırır” önermesi geliştirilmiştir. 

 Araştırmada modeldeki değişkenlerle ilişkisi incelenen değişkenlerden birisi de 

psikolojik ihtiyaç doyumudur. Yukarıda ifade edilen araştırma sonuçları çerçevesinde 

bireylerin sosyal destek algılarının, kendini sevme düzeylerinin ve öz yeterlik algılarının 

yüksek olmasının psikolojik ihtiyaçlar olarak özerklik, yeterlik ve ilişkisellikle ilgili 

doyuma katkı sağladığı öngörülmektedir. Diğer yandan araştırma sonuçları kapsamında 

psikolojik ihtiyaç doyumunun da bireylerin kendini toparlama gücü özellikleriyle ve iyi 

oluş düzeyleriyle ilişkili olduğu belirtilmiştir. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak 

iyimserlik özelliğinin algılanan sosyal destek ve iki boyutlu benlik saygısı aracılığıyla 

psikolojik ihtiyaç doyumunu arttırdığı, psikolojik ihtiyaç doyumunun artmasının da 

bireylerin kendini toparlama gücü ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin artmasına 

kaynaklık ettiği önerilmektedir. Benzer şekilde bireylerin şükran özelliklerinin yüksek 

olmasının bireylerin sosyal destek algılarını ve kendilerine ilişkin olumlu 

değerlendirmeler olarak benlik saygılarını arttırdığı, bunun da bireylerin ilişkisellik, 

yeterlik ve özerklik psikolojik ihtiyaçlarına ilişkin doyumu arttırdığı, psikolojik ihtiyaç 

doyumunun artmasının da kendini toparlama gücü ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin 

artmasına yardım ettiği öngörülmektedir. Bu çerçevede ortaya atılan sorulara yanıt 

aranmış ve ortaya atılan hipotetik model test edilmiştir. Bu araştırmada tekli aracılık 

yerine çoklu aracılık modeli tercih edilmiştir. Çoklu aracılık modelinin tekli aracılık 

modeline göre daha anlamlı olduğu ve değişkenlerin göreli önemlerinin anlaşılmasına 

katkı sağladığı belirtilmektedir (Kong ve diğerleri, 2015). 

1.2. Amaç 

Yukarıda belirtilenler bağlamında bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde 

psikolojik iyi oluş, kendini toparlama gücü, iyimserlik, şükran, sosyal destek, benlik 

saygısı ve psikolojik ihtiyaç doyumu arasındaki ilişkileri incelemek, pozitif duygular 

olarak iyimserlik ve şükran duygularının sosyal destek, benlik saygısı ve psikolojik 

ihtiyaç doyumu aracılığıyla kişisel kaynaklar olarak kendini toparlama gücü ve 
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psikolojik iyi oluş üzerindeki etki mekanizmasını açıklamaya yönelik hipotetik bir 

model test etmektir. Bu bağlamda aşağıda belirtilen sorulara cevap aranmıştır: 

1. Psikolojik iyi oluş, kendini toparlama gücü, iyimserlik, şükran, benlik saygısı,

sosyal destek ve psikolojik ihtiyaç doyumu değişkenleri arasında anlamlı pozitif ilişkiler 

bulunmakta mıdır?   

2. Katılımcıların psikolojik iyi oluş ve kendini toparlama gücü düzeyleri sınıf

düzeyine ve cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır?

3. İyimserlik psikolojik iyi oluşu ve kendini toparlama gücünü algılanan sosyal

destek, benlik saygısı ve psikolojik ihtiyaç doyumu aracılığıyla yordamakta mıdır? 

4. Şükran psikolojik iyi oluşu ve kendini toparlama gücünü algılanan sosyal

destek, benlik saygısı ve psikolojik ihtiyaç doyumu aracılığıyla yordamakta mıdır? 

5. Sosyal destek ve benlik saygısı kendini toparlama gücü ve psikolojik iyi oluşu

ihtiyaç doyumu aracılığıyla yordamakta mıdır?

Bu hipotezler bağlamında aşağıda belirtilen hipotetik model test edilecektir. 

  

 

Şekil 5. Değişkenlere ilişkin önerilen hipotetik model 
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1.3. Önem 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı temelde kişilerin hayatla başa 

çıkabilmeleri için var olan kaynakları kullanmalarına yardımcı olmaktadır. Bu yönüyle 

psikolojik danışma alanı iyileştirici bir alan olsa da, asıl odak noktası ciddi 

rahatsızlıkları olan bir azınlığın ihtiyaçları değil, insanların çoğunun karşılaştıkları 

gelişimsel görevleri yeterince idare edebilmek için gerekli yaşam becerilerine sahip 

olmalarına yardım etmektir. Bu çerçevede hangi kuramsal yaklaşıma dayanırsa dayansın 

psikolojik danışma, danışanların kendi hayatlarını oluşturma ve düzenleme konusunda 

bireysel sorumluluklarını arttırmayı vurgular (Nelson-Jones, 2014). Buna göre pozitif 

psikoloji yaklaşımının çıkış noktası, çalışma alanları ve ana akım psikolojiye yönelik 

eleştiriler göz önünde bulundurulduğunda bu yaklaşımın psikolojik danışma alanı için 

önemli olduğu görülmektedir. Psikolojik danışma alanının odak noktalarından birinin 

danışanın güçlü yönlerini ve kaynaklarını ortaya çıkarmak, psikolojik ihtiyaç doyumu 

düzeylerini ve bunun kaynaklarını belirlemek ve sorunlarla baş etmede bunlardan 

yararlanmasını sağlamaya çalışmak olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu 

çalışmada ele alınan iyimserlik, şükran, iyi oluş, kendini toparlama gücü, sosyal destek, 

benlik saygısı ve psikolojik ihtiyaç doyumu gibi kavramların çalışılmasının önemli 

olduğu düşünülmektedir. Young ve Hutchinson’a  (2012) göre pozitif psikoloji alanının 

bulguları hem psikolojik danışma alanıyla ilişkili bulgulardır hem de psikolojik danışma 

uygulamalarının doğal uzantılarıdır. Buna rağmen psikolojik danışma alanında bazı 

pozitif müdahalelerde araştırma ile uygulama arasında boşluklar bulunmaktadır. Bu 

çerçevede, örneğin, şükran duyma ile ilgili müdahalelerin başka alanlarda geçerlikleri 

test edilmişken, bu uygulamalar ana akım psikolojik danışma alanıyla henüz 

bütünleştirilememiştir.  

Şükran, iyimserlik, psikolojik ihtiyaç doyumu, sosyal destek, başa çıkma 

tutumları gibi değişkenlerin tümünün bireylerin iyi oluşlarına olumlu katkılar sağladığı 

çeşitli araştırma bulgularıyla ortaya konulmuştur. Ancak yurt dışı alanyazında bu 

değişkenlerle ilgili metaanaliz araştırmaları yapacak düzeyde çalışmalar varken, 

Türkiye’de üniversite öğrenci kitlesi üzerindeki araştırmaların yeterli olmadığı 

düşünülmektedir. Diğer yandan çeşitli açılardan birbiriyle ikili ilişkiler içinde olan bu 

değişkenleri bir arada alan araştırmalar konusunda hem Türkiye’de hem de yurt dışı 

alanyazında boşluklar olduğu görülmüştür. Örneğin; alanyazında şükranın iyi oluşa 

olumlu etkisi konusunda birçok araştırma bulgusu ve genel bir uzlaşma varken, bu 
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ilişkinin altında yatan mekanizma ya da süreçlere ilişkin çok az şey bilinmektedir (Lin, 

2016). Benzer şekilde iyimserlikle ilgili birçok araştırma yapılmış olmasına rağmen 

iyimserliğin iyi oluş üzerindeki etkisini açıklayan mekanizmaya ilişkin araştırmalara 

ihtiyaç duyulmaktadır.  

Üniversite dönemi gelişimsel olarak beliren yetişkinliğe denk gelen ve gençlerin 

mesleki, toplumsal ve ailevi açıdan önemli rollere hazırlandıkları kritik bir dönemdir. 

Bundan dolayı son yıllarda “pozitif gençlik gelişimi” konusuna büyük önem verilmekte 

ve bununla ilgili çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bu dönemde öğrenciler çoğunlukla 

ilk defa ailelerinden ayrılmakta, üniversiteye uyum konusunda zaman zaman çeşitli 

sıkıntılarla karşılaşmakta, arkadaşlık ilişkileri ve romantik ilişkiler konusunda olumsuz 

deneyimler yaşayabilmektedirler. Bu açıdan üniversite dönemi çeşitli risk faktörleriyle 

karşılaşılabilecek dönemlerden biridir. Diğer yandan da kariyerleriyle ilgili 

belirsizliklerle ve Türkiye’de her geçen gün büyük bir sorun haline gelen atanma veya iş 

bulma gibi gelecek kaygılarıyla baş etmek durumunda kalmaktadırlar. Bundan dolayı bu 

grupta pozitif duyguların birbirlerini etkileme mekanizmasının ve kişisel kaynaklar 

olarak iyi oluş ve kendini toparlama gücünün incelenmesinin bir yandan kuramsal 

açıdan Türkiye’deki iyi oluş literatürüne katkıda bulunurken, diğer yandan da 

üniversitelerde önemi artmaya başlayan psikolojik danışma hizmetlerine ampirik olarak 

geçerlenmiş bulgular sağlayacaktır. Bu dönemde öğrencilerin ruh sağlığını koruyan ve 

geliştiren özelliklerin bilinmesinin, onları mutlu ve güçlü kılan özelliklerin 

geliştirilmesinin psikolojik danışma hizmetleri açısından önemli olduğu belirtilmektedir 

(Oğuz Duran ve Tan, 2013).  Diğer yandan Schneidermann, Ironson ve Siegel’in  

(2004) yaptıkları boylamsal araştırmaya göre üniversite yılları zorlu bir dönemdir ve bu 

dönemdeki yüksek iyimserlik düzeyinin yüksek iş katılımıyla ve mesleğin ilk yıllarında 

daha düşük tükenmişlikle ilgili olduğu ortaya konulmuştur.  

Bütün bunlardan hareketle üniversite öğrencilerinde bireysel iki önemli kaynak 

olan iyi oluş ve kendini toparlama gücü değişkenlerinin araştırılmasının, iyi oluş ve 

kendini toparlama gücü düzeylerinin ortaya konulmasının, bu değişkenlerle ilşikili 

olabilecek yapıların belirlenmesinin ve bunların daha kapsamlı bir model içinde test 

edilerek aralarındaki ilişki örüntülerinin ortaya konulmasının yararlı olacağı 

düşünülmektedir.  Bu yolla iyi oluş ve kendini toparlama gücüne ilişkin kanıta dayalı bir 

model ortaya konulabilecektir. Bu durum üniversite ruh sağlığı hizmetlerinde 
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öğrencilere yönelik olarak geliştirilecek müdahale programlarının şekillenmesinde, 

üniversiteye geçiş döneminde yapılacak uyum müdahalelerinin oluşturulmasında ve 

gençliğe ilişkin ruh sağlığı politikalarının belirlenmesinde yararlı olabilecektir.  

1.4. Sınırlılıklar 

Araştırmada öz bildirime dayalı veri toplama yöntemlerinden yararlanılmıştır. 

Bu durum sosyal istenirlik gibi faktörlerden dolayı bazı puanların yüksek çıkmasına 

neden olabilir.  Araştırmada taramaya dayalı bir model kullanılmış ve değişkenler arası 

doğrudan ve dolaylı ilişkilere bakılmıştır. Yapısal eşitlik modellemesine rağmen 

araştırmadan elde edilen bulguların mutlak bir neden-sonuç ilişkisi bağlamında 

değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. Bunun için boylamsal ve deneysel çalışmalara 

ihtiyaç olacağı düşünülmektedir.  

1.5. Tanımlar 

Pozitif Psikoloji: Bireylerin pozitif özelliklerinin geliştirilmesine, olumlu deneyimler 

yaşamalarına ve öznel iyi oluşlarını artırıcı programlar aracılığı ile onların ruh 

sağlıklarının korunmasına odaklanan bir çalışma alanıdır (Seligman ve 

Csikszentmihalyi, 2000).  

Psikolojik İyi Oluş: Bireylerin, pozitif ilişkiler, katılım, amaç ve anlam, öz kabul ve 

benlik saygısı, yeterlik ve toplumsal katkı gibi çeşitli boyutlarda (Diener ve diğerleri 

2010) iyi olmalarını ifade eden kavramdır.  

Psikolojik İhtiyaç Doyumu:  Temel ihtiyaç, fizyolojik ya da psikolojik olsun, bireyi 

harekete geçiren, karşılandığında sağlığa ve iyi oluşa katkıda bulunan, 

karşılanmadığında ise patoloji ve sağlıksız olmaya (ill-being) neden olan durum olarak 

tanımlanmaktadır (Ryan ve Deci, 2000). Bu çerçevede, psikolojik ihtiyaç doyumu 

bireylerin özerklik, yeterlik ve ilişkisellik boyutlarındaki ihtiyaçlarının doyurulmasını 

ifade etmektedir.   

Kendini Toparlama Gücü: Gelişime ve uyuma yönelik ciddi tehditlere rağmen iyi 

sonuçlar elde etme (Masten, 2001), değişen durumsal ihtiyaçlara göre esnek olma, 

olumsuz duygusal deneyimlerden sonra toparlanabilme (Tugade, Fredrickson, Feldman 
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Barrett, 2004) ve önemli olumsuzlukların olduğu bir bağlamda bireyin pozitif uyumuna 

neden olan süreci (Luthar, Cicchetti ve Becker, 2000) ifade etmektedir. 
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BÖLÜM 2 

YÖNTEM 

Yöntem bölümünde araştırma modeli, çalışma grubu, araştırmada kullanılan veri 

toplama araçları, veri toplama araçlarının geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, veri analiz 

yöntemleri, araştırma süreci konularına yer verilmiştir.  

2.1. Araştırma Modeli 

Araştırmada alanyazına dayalı olarak bir model önerilmiş ve bu modelde yer 

alan değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Değişkenler arası ilişkilerin 

betimlendiği bu çalışmalar alanyazında ilişkisel tarama modeli olarak kabul 

edilmektedir (Karasar, 2011). Önerilen hipotetik model, değişkenler arasındaki ilişkileri 

sistemli bir şekilde incelemeye olanak tanıyan yapısal eşitlik modellemesi tekniği 

kullanılarak test edilmiştir.  

2.2. Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu, çeşitli üniversitelerde öğrenim görmekte olan 

üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada ölçek geliştirme, ölçek uyarlama ve 

çalışma ana verileri için üç farklı çalışma grubundan veri toplanmıştır. Araştırmanın 

çalışma grubuna ilişkin tanımlayıcı istatistikler Çizelge 2’de sunulmuştur.  

Çizelge 2. 

 Çalışma grubunun demografik özelliklerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler 

N % 

Cinsiyet Kadın 354 75.2 

Erkek 117 24.8 

Bölüm   PDR 223 47.3 

Sınıf Eğitimi 52 11.2 

Özel Eğitim 53 11.3 

BÖTE 73 15.5 

Diğer 70 14.9 

Üniversite  Ankara Ü. 271 57.5 

Gazi Ü. 122 25.9 

Hacettepe Ü. 78 16.6 

Sınıf 1. 74 15.7 

2. 90 19.1 

3. 161 34.2 

4. 146 31 

Toplam 471 100 
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Araştırmaya Ankara’da bulunan üç farklı devlet üniversitesinden öğrenciler 

katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin % 75.2’si kadın, % 24.8’i ise erkektir. 

Katılımcıların yaşları 17-32 arasında değişmekte olup, ortalaması ise 20.61’dir (Sx

±1.67). Araştırmaya farklı sınıf düzeylerinden ve bölüm türlerinden öğrnciler 

katılmıştır.  

2.3. Veriler ve Toplanması 

Araştırma verileri 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Ankara’nın Ankara, 

Hacettepe ve Gazi Üniversitelerinin Eğitim Fakültelerinde öğrenim görmekte olan 

öğrencilerden toplanmıştır.  

2.3.1. Veri Toplama Süreci 

Araştırma ile ilgili uygulamalara başlamadan önce Ankara Üniversitesi Etik 

Kurulundan gerekli izin alınmıştır. Etik Kurul İzni Ek 7’de sunulmuştur. Araştırma 

sürecinde öncelikle ölçek geliştirme ve uyarlama süreçlerine ilişkin çalışmalar yapılmış 

ve ölçme araçlarının analizleri gerçekleştirilmiştir. Asıl uygulama verileri için de 

öncelikle ders sorumlusu öğretim elemanlarından izinler alınmış ve katılımcılar 

uygulama öncesinde araştırmanın amacı, önemi, gönüllülük ilkesi, ölçme araçlarının 

cevaplanma süresi gibi konularda bilgilendirilmiştir. Ölçme araçlarının doldurulma 

süresinin ortalama 20-25 dakika sürdüğü gözlemlenmiştir. Bireysel olarak sonuçlarını 

öğrenmek isteyenlerin e posta adreslerini yazmaları koşuluyla dönüt alabilecekleri 

hatırlatılmış ve araştırma sonunda onlara dönüş yapılmıştır.  

Araştırma kapsamında toplamda 765 öğrenciye ulaşılmıştır. Katılımcıların 

araştırmanın değişkenlerinden biri olan kendini toparlama gücü puanlarının 

hesaplanabilmesi için risk faktörleri belirleme listesinden en az bir maddeyi 

işaretlemeleri koşulu bulunmaktadır. Bu koşulu sağlamayan öğrenciler araştırma dışı 

bırakılmıştır. Diğer yandan kullanılan analiz yöntemlerinin tek değişkenli ve çok 

değişkenli normallik, doğrusallık, homojen dağılım, çoklu bağlantılılığın olmaması gibi 

gerekliliklerinden dolayı bu şartları sağlamayan katılımcılar da araştırma dışında 

tutulmuştur. Bu çerçevede ulaşılan 765 öğrenciden 471’i araştırmaya dahil edilmiştir.  
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2.3.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırma verilerini toplamak için toplamda yedi ölçme aracı kullanılmıştır. Bu 

ölçme araçları Psikolojik İyi Oluş Ölçeği, Kendini Toparlama Gücü Ölçeği, Yaşam 

Yönelimi Testi, İki Boyutlu Benlik Saygısı Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal 

Destek Ölçeği, Şükran Ölçeği ve Psikolojik İhtiyaç Doyumunda Denge Ölçeği’dir. Bu 

ölçme araçlarından Şükran Ölçeği bu araştırma kapsamında geliştirilmiş, Psikolojik 

İhtiyaç Doyumunda Denge Ölçeği’nin ise bu araştırma kapsamında Türkçeye uyarlama 

çalışması yapılmıştır.  

2.3.2.1. Psikolojik İyi Oluş Ölçeği 

Psikolojik İyi Oluş Ölçeği olumlu ilişkiler, yeterlik hissi, anlamlı ve amaçlı bir 

yaşama sahip olma gibi öğeleri ölçen bir ölçme aracıdır. Diener ve diğerleri (2010) 

tarafından geliştirilen ölçek 8 maddeden oluşan ve 7’li Likert tipinde (1 Kesinlikle 

Katılmıyorum, 7 Kesinlikle Katılıyorum) cevaplanan bir ölçme aracıdır. Bütün 

maddeleri olumlu ifade edilen ölçekten alınan puanlar 8-56 arasında değişmekte, yüksek 

puan kişinin birçok psikolojik kaynak ve güce sahip olduğunu ifade etmektedir. Ölçeğin 

orijinal çalışmasında iç tutarlık değeri .87 olan ve varyansın % 53’ünü açıklayan tek 

boyutlu bir yapı elde edilmiş, madde faktör yüklerinin .61 ile .77 arasında değiştiği 

belirlenmiştir. Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışması Telef (2013) tarafından yapılmıştır. 

Ölçeğin uyarlama çalışmasında iç tutarlık Cronbach alfa katsayısı .80 olarak bulunmuş, 

test-tekrar test güvenirliğinin ise .86 (p<.01) olduğu belirlenmiştir.  

Bu araştırma kapsamında ise ölçeğin iç tutarlık katsayısı .86 olarak 

hesaplanmıştır. Ölçeğin ölçme modelinin incelenmesinde ise uyum değerleri; χ² 61.67, 

serbestlik derecesi (Sd) 19, yakınlığın kareler ortalamasının karekökü (RMSEA) değeri 

.069, karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI) değeri .98, artan uyum indeksi (IFI) değeri .98, 

göreli uyum indeksi (RFI) .97, normlaştırılmamış uyum indeksi (NNFI) .98, 

Standardize edilmiş artık değerler kareler ortalamasının karekökü (SRMR) değeri ise 

.036 olarak bulunmuştur.  

2.3.2.2. Kendini Toparlama Gücü Ölçeği ve Risk Faktörleri Belirleme Listesi  

Bireylerin kendini toparlama gücünü ölçen Kendini Toparlama Gücü Ölçeği 

Wagnild ve Young (1993) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 24 maddeden oluşan ve 7’li 

Likert tipinde (1 Kesinlikle Katılmıyorum, 7 Kesinlikle Katılıyorum) cevaplanan bir 
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ölçme aracıdır. Ölçekten alınan puanlar 24-168 arasında değişmekte, yüksek puanlar 

bireylerin kendini toparlama gücü düzeylerinin fazla olduğunu göstermektedir. Ölçeğin 

Türkçe uyarlama çalışmasında (Terzi, 2006)  iç tutarlık Cronbach alfa katsayısı .82 

olarak bulunmuş, test-tekrar test güvenirliğinin ise .84 (p<.01) olduğu belirlenmiş, 

madde toplam korelasyonlarının .03 ile .69 arasında değiştiği saptanmıştır. Benzer ölçek 

geçerliği için yapılan analizlerde ölçekten alınan puan ile Genelleştirilmiş Özyeterlik 

Ölçeğinden alınan puanlar arasında .83 (p<.01) düzeyinde anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Kendini Toparlama Gücü Ölçeğinin kullanımı için katılımcılara 29 

maddeden oluşan Risk Faktörleri Belirleme Listesi uygulanmakta, bu faktörlerden en az 

birini işaretleyenlerin kendini toparlama gücü puanları hesaplanmaktadır.  

Bu araştırmada Kendini Toparlama Gücü Ölçeğinin 11. maddesinin madde 

toplam korelasyonu kabul edilebilir sınırın çok altında olduğu için ölçekten çıkarılmış 

ve yeniden yapılan güvenirlik analizinde iç tutarlığın .93 olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin 

ölçme modeli 23 maddelik form üzerinden yapılmış ve uyum değerleri; χ² 1031.78;  

serbestlik derecesi (Sd) 228, yakınlığın kareler ortalamasının karekökü (RMSEA) değeri 

.087, karşılaştırmalı uyum indeksi(CFI) değeri .96, artan uyum indeksi (IFI) değeri .96, 

göreli uyum indeksi (RFI) .94, normlaştırılmamış uyum indeksi (NNFI) .96, standardize 

edilmiş artık değerler kareler ortalamasının karekökü (SRMR) değeri ise .057 olarak 

bulunmuştur.  

Kendini toparlama gücü ölçeği ile birlikte bireylerin hayatlarının çeşitli 

dönemlerinde karşılaşmış olabilecekleri çeşitli risk faktörlerini içeren ve 29 maddeden 

oluşan risk faktörleri belirleme listesi kullanılmıştır. Kendini toparlama gücü 

kavramıyla yakından ilişkili konulardan birisi de bireylerin herhangi bir zorlu yaşantı 

geçirip geçirmedikleri ve hayatlarında risk faktörlerinin olup olmadığı konusudur. 

Katılımcıların kendini toparlama gücü puanlarının hesaplanması için bu risk 

faktörlerinden en birine sahip olmaları ve formda birini işaretlemeleri beklenmektedir.  

2.3.2.3.Yaşam Yönelimi Testi 

Yaşam Yönelimi Testi bireylerin yaşama bakış açılarını ölçen bir ölçme aracıdır. 

Scheier ve Carver (1987) tarafından geliştirilen ölçek 4’ü olumlu, 4’ü tersten puanlanan, 

4’ü de dolgu olmak üzere 12 maddeden oluşan, 5’li (0 Kesinlikle Katılmıyorum, 4 

Kesinlikle Katılıyorum) Likert tipinde bir ölçektir. Ölçekten alınabilecek puan 0-32 
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arasında değişmekte ve yüksek puan bireylerin yaşama karşı olumlu bir bakış açısına 

sahip olduklarını göstermektedir.  Ölçeğin Türkçeye uyarlanması Aydın ve Tezer 

(1991) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin uyarlama çalışmasında Cronbach alfa iç tutarlık 

katsayısı .72 (p<.01) test-tekrar test güvenirliği .77 (p<.01), benzer ölçek geçerliğinde 

ise ölçek puanı ile Beck Depresyon Envanteri puanları arasında .-56 (p<.01) düzeyinde 

negatif yönde bir ilişki elde edilmiştir.  

Bu araştırma kapsamında ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .75 (p<.01) 

olarak bulunmuştur. Ölçeğin ölçme modelinde uyum değerleri; χ² 18.13;  serbestlik 

derecesi (Sd) 12, yakınlığın kareler ortalamasının karekökü (RMSEA) değeri .033, 

karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI) değeri .99, artan uyum indeksi (IFI) değeri .99, 

göreli uyum indeksi (RFI) .97, normlaştırılmamış uyum indeksi (NNFI) .99, standardize 

edilmiş artık değerler kareler ortalamasının karekökü (SRMR) değeri ise .029 olarak 

bulunmuştur.  

2.3.2.4. Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği  

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği aile, arkadaş ve özel bir insandan 

olmak üzere üç farklı kaynaktan alınan sosyal desteğin yeterliliğini öznel olarak 

değerlendiren bir ölçme aracıdır. Zimet, Dahlem, Zimet ve Farley (1988) tarafından 

geliştirilen ölçek 24 maddeden oluşan ve 7’li Likert tipinde (1 Kesinlikle Katılmıyorum, 

7 Kesinlikle Katılıyorum) cevaplanan bir ölçme aracıdır. Ölçeğin aileden, arkadaştan ve 

özel bir insandan algılanan sosyal destek olarak üç alt boyutu bulunmaktadır. Yüksek 

puan bireylerin algıladıkları sosyal desteğin yüksek olduğunu işaret etmektedir. 

Araştırmada kullanılan ölçeğin gözden geçirilmiş formunun geçerlik ve güvenirlik 

çalışması Eker, Arkar ve Yaldız (2001) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin uyarlama 

çalışmasında Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .89 (p<.01) olarak bulunmuştur. 

Bu araştırma kapsamında ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .87 (p<.01) 

olarak bulunmuştur. Ölçeğin ölçme modelinde uyum değerleri; χ² 114.83;  serbestlik 

derecesi (Sd) 49, yakınlığın kareler ortalamasının karekökü (RMSEA) değeri .053, 

karşılaştırmalı uyum indeksi(CFI) değeri .99, artan uyum indeksi (IFI) değeri .99, göreli 

uyum indeksi (RFI) .97, normlaştırılmamış uyum indeksi (NNFI) .98, standardize 

edilmiş artık değerler kareler ortalamasının karekökü (SRMR)  değeri ise  .029 olarak 

bulunmuştur.  
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2.3.2.5. İki Boyutlu Benlik Saygısı Ölçeği 

İki Boyutlu Benlik Saygısı ölçeği bireylerin benlik saygılarını kendini sevme ve 

özyeterlik boyutlarıyla ölçmek için geliştilmiş bir ölçme aracıdır. Tafarodi ve Swann 

(2001) tarafından geliştirilen bu ölçek 8’i tersten puanlanan 16 madde ve iki alt 

boyuttan oluşan 5’li (0 Kesinlikle Katılmıyorum, 4 Kesinlikle Katılıyorum) Likert 

tipinde bir ölçektir. Ölçeğin 8’er madden oluşan kendini sevme ve özyeterlik alt 

boyutları bulunmaktadır. Yüksek puanlar bireylerin kendini sevme ve özyeterlik algısı 

düzeylerinin yüksek olduğuna işaret etmektedir. Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışması 

Doğan (2011) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin uyarlama çalışmasına Cronbach alfa iç 

tutarlık değerleri kendini sevme alt boyutu için .83 ve özyeterlik alt boyutu için .74 

olarak bulunmuştur. Ölçeğin test-tekrar test güvenirliği her iki alt boyut için de .72 

olarak bulunmuştur.  

Bu araştırmada kapsamında ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı kendini 

sevme alt boyutu için .85 (p<.01), özyeterlik alt boyutu için de .75 (p<.01) olarak 

bulunmuştur. Ölçeğin ölçme modelinde uyum değerleri; χ² 602.02;  serbestlik derecesi 

(Sd) 101, yakınlığın kareler ortalamasının karekökü (RMSEA) değeri .103, 

karşılaştırmalı uyum indeksi(CFI) değeri .95, artan uyum indeksi (IFI) değeri .95, göreli 

uyum indeksi (RFI) .93, normlaştırılmamış uyum indeksi (NNFI) .94, Standardize 

standardize edilmiş artık değerler kareler ortalamasının karekökü (SRMR) değeri ise 

.072 olarak bulunmuştur. 

2.3.2.6. Şükran Ölçeği  

Alanyazında şükranı öz-bildirime dayalı olarak ölçmede yaygın olarak 

kullanılan üç ölçme aracı bulunmaktadır. Bunlar, "Gratitude Questionnaire (GQ)" 

(McCullough ve diğerleri, 2002);  "Gratitude, Resentment and Appreciation Test" 

(GRAT) (Watkins, Woodward, Stone ve Kolts, 2003) ve “Appreciation Scale” (Adler 

ve Fagley, 2005) adlı ölçeklerdir. Wood ve arkadaşlarına (2008) göre bu üç ölçek 12 alt 

boyut olarak şükrana ait sekiz ayrı özelliği ölçmektedir. Bunlar; (1) şükran 

duygulanımını yaşamada bireysel farklılıklar, (2) diğer insanları takdir etme, (3) bireyin 

sahip olduklarına odaklanması, (4) güzellikle karşılaşıldığında hayranlık duyma, (5) 

şükranı ifade etme davranışları, (6) şimdiki anda olumlu olana odaklanma, (7) yaşamın 

kısa olduğunu fark ederek değerini bilme, ve (8)  pozitif sosyal karşılaştırmalardır.  

Buna göre bu özelliklerin her biri bir kişilik özelliği olarak düşünülebilir. Bu durum 
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kişiliğin hiyerarşik olarak düzenlenmesiyle benzer bir özellik taşımaktadır. Sekiz ayrı 

özellik genel bir eğilim olarak şükranın alt bölümleri olarak düşünülebilir.  Buna göre 

eğer birey bu özelliklerden birini sergiliyorsa diğer özellikleri de sergilemesi beklenir. 

Bu durum şükranın yaşam yönelimi olarak kavramsallaştırılmasını desteklemektedir. 

Diğer yandan şükran düzeyini ölçmeye yönelik yeni ölçme araçlarının, özellikle kültüre 

özgü ölçme araçlarının geliştirilmesi ihtiyacına vurguda bulunulmaktadır (Oğuz Duran, 

2015). Bu durumlar göz önünde bulundurularak, bu araştırma kapsamında üniversite 

öğrencilerinde şükranı bir yaşam yönelimi olarak ölçmeye yönelik bir araç geliştirilmesi 

planlanmıştır.  

2.3.2.6.1.İşlem 

Şükran Ölçeği’nin geliştirilme sürecinde öncelikle alanyazına dayalı kapsamlı 

bir araştırma yapılmış ve Türkiye’de kullanılacak bir ölçme aracına ihtiyaç olduğu 

belirlenmiştir. Bu kapsamda şükran konusuyla ilgili alanyazın ayrıntılı şekilde 

incelenmiş ve şükranı ölçmeye yönelik geliştirilecek bir ölçme aracının kuramsal alt 

yapısı hazırlanmıştır. Bu inceleme bağlamında araştırmacı tarafından 50 maddeden 

oluşan bir madde havuzu oluşturulmuş ve oluşturulan madde havuzu kuramsal açıdan 

ve dilsel açıdan uygunluğunun incelenmesi üzere Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

alanında doktora yapmış 5 öğretim üyesine gönderilmiş, onlardan gelen dönütler 

bağlamında ölçekten 7 madde çıkarılmış ve dilsel açıdan çeşitli düzenlemeler 

yapılmıştır. Uzman görüşü sonrası son şekli verilen ölçek formu Eğitim Fakültesi ve 

pedagojik formasyon öğrencilerinden 133 kişilik bir gruba uygulanmıştır. Uygulama 

sonrası yapılan ön analizlerde maddelerin madde toplam korelâsyonları ve iç tutarlık 

değerleri incelenmiş ve bazı maddeler üzerinde düzenlemeler yapılmıştır. Uzman 

görüşü alındıktan sonra ölçeğin asıl uygulama formuna karar verilmiştir. Asıl uygulama 

verilerinin analizi sürecinde eksik veri, uç değer, doğrusallık, tek değişkenli ve çok 

değişkenli normallik analizleri yapılmış ve verilere son şekli verilmiştir. Ölçeğin yapısı, 

açımlayıcı faktör analizi ile model uyumu ise doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir.  

2.3.2.6.2. Çalışma grubu  

Şükran Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması Ankara Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve bu fakültede pedagojik formasyon eğitimi gören diğer 

fakülte öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri analizi sürecinde açımlayıcı faktör 

analizi 350, benzer ölçek geçerliği 339 ve test-tekrar test güvenirliği 50 kişi üzerinden 
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gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılanların % 82.6’sı kadın, % 17.4’ü ise erkektir. 

Katılımcıların yaşa aralığı 18-40 olup, yaş ortalaması 22.3’tür (Sx ±3.40).  

2.3.2.6.3.Yapı geçerliği 

Şükran Ölçeği’nin faktör yapısını incelemek üzere yapılan açımlayıcı faktör 

analizinde (AFA) maddelerin tek bir faktör altında toplanması, öz değerlerinin en az 

1.00, madde faktör yük değerinin en az .30, yeterli yük değerine sahip farklı maddelerin 

aynı faktör altında toplanması durumunda bu maddelerin yük değerleri arasında en az 

.10 fark olması öçüt olarak alınmıştır. AFA’da çalışma grubundan toplanan verilerin 

faktör analizine uygunluğu incelemek için KMO ve Barlett testleri yapılmış, KMO 

değeri .84 olarak, Barlett testi de anlamlı (p<.001) olarak bulunmuştur. Açımlayıcı 

faktör analizine ilişkin bulgular Çizelge 3’te verilmiştir.  

Çizelge 3.
Şükran Ölçeği Madde Faktör Yükleri, Alt Ölçeklerin Açıkladığı Varyans ve Madde 

Analizleri  

1. 

Faktör 

2. 

Faktör 

3. 

Faktör 

4. 

Faktör 

5. 

Faktör 

6. 

Faktör 

Madde Toplam 

Korelasyonu 

1 .84 .468 

2 .82 .458 

3 .73 .477 

4 .58 .621 

5 .73 .361 

6 .73 .335 

7 .69 .347 

8 .66 .374 

9 .73 .447 

10 .71 .481 

11 .66 .395 

12 .61 .535 

13 .76 .408 

14 .71 .412 

15 .61 .379 

16 .57 .436 

17 .54 .363 

18 .37 .453 

19 .77 .467 

20 .70 .514 

21 .59 .507 

22 .56 .380 

23 .82 .535 

24 .73 .532 

25 .61 .551 

 Toplam: %58  %  11.12 % 10.14 % 9.71 % 9.69 % 9.04 %8.3 
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Çizelge 3’te görüldüğü gibi açımlayıcı faktör analizi sonucunda 25 madde ve 6 

faktörden oluşan bir yapı elde edilmiştir. Ölçeğin geliştirilme aşamasında öncelikle 50 

maddelik bir havuzu oluşturulmuştur. Uzman görüşü ve pilot uygulamalardan sonra 

bazı maddeler atılmış ve ölçeğin asıl uygulamasına 43 madde dahil edilmiştir. 

Açımlayıcı faktör analizi (AFA) sürecinde öncelikle faktör yükleri kabul edilebilir 

sınırın altında olan maddeler analizden çıkarılmıştır. Daha sonra faktör yapıları binişik 

olan maddeler tek tek çıkarılarak yapının değişip değişmediği, çıkarılan maddenin 

açıklanan varyansa bir katkısının olup olmadığı, çıkarılan maddenin diğer maddelerde 

yeni bir faktör binişikliğine neden olup olmadığı incelenmiş ve herhangi bir sorun 

olmayan maddeler formdan çıkarılmıştır. Bütün analiz süreçlerinden sonra alanyazınla 

tutarlı olarak 25 maddelik nihai form elde edilmiştir. Elde edilen bu yapıda yer alan 

boyutlar alanyazınla tutarlı olarak isimlendirilmiştir. Bu çerçevede ölçek alt boyutları 

“pozitif sosyal karşılaştırma, şükranı ifade etme, olumlu olana odaklanma, aile ve 

çevrenin katkılarını fark etme, mahrumiyet yerine bolluk hissi yaşama ve küçük şeylere 

şükran duyma” olarak isimlendirilmiştir. Elde edilen bu yapı varyansın % 58’ini 

açıklamaktadır. Analiz sonucunda elde edilen yapıda maddelerin faktör yüklerinin ve 

madde toplam korelasyonlarının kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmektedir. 

Açımlayıcı faktör analizinden elde edilen bu yapı doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile 

incelenmiştir. Şükran Ölçeğine ilişkin hem birinci hem de ikinci düzey DFA analizleri 

yapılmıştır. Birinci düzey DFA analizine ilişkin model Şekil 5 ve ikinci düzey DFA 

analizine ilişkin model de Şekil 6’da gösterilmiştir.  
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Şekil 6. Şükran Ölçeği Birinci Düzey DFA Sonuçları 
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Şekil 7. Şükran Ölçeği İkinci Düzey DFA Sonuçları  
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Şekil 5 ve Şekil 6’da görüldüğü gibi Şükran Ölçeği’ne ilişkin test edilen her iki 

modelin hata varyanslarının, faktörler arasındaki ilişkilerin kabul edilebilir olduğu ve 

uyum değerlerinin iyi uyum verdiği görülmektedir. Her iki modele ilişkin uyum 

değerleri Çizelge 4’te verilmiştir.  

Çizelge 4. 

Birinci ve İkinci Düzey DFA Analizi Uyum Değerleri 

 Uyum İndeksleri 1. Düzey DFA 2. Düzey DFA

X2/Sd 2.30 2.31 

RMSEA 0.06 0.06 

RMR 0.05 0.05 

GFI 0.88 0.87 

CFI 0.95 0.95 

NFI 0.92 0.92 

NNFI 0.94 0.94 

IFI 0.95 0.95 

Çizelge 4’teki uyum değerleri incelendiğinde her iki modelin uyum değerlerinin 

de iyi olduğu görülmektedir. Ölçeğe ilişkin iç tutarlık değerleri Çizelge 5’te verilmiştir.  

Çizelge  5. 

Şükran Ölçeği Güvenirlik Değerleri 

Boyutlar İç Tutarlık 

Pozitif Sosyal Karşılaştırma .82 

Şükranı İfade Etme .72 

Olumlu Olana Odaklanma .73 

Aile ve Çevrenin Katkılarını Fark Etme .72 

Mahrumiyet Yerine Bolluk Hissi .70 

Küçük Şeylere Şükran Duyma .76 

Şükran Toplam .88 

Çizelge 5’te görüldüğü gibi Şükran Ölçeğinin toplam puanın iç tutarlık değeri 

.88 olarak bulunmuştur. Ölçeğin toplam puan ve 6 alt boyutunun iç tutarlık değerlerinin 

kabul edilebilir olduğu görülmektedir. Şükran Ölçeği’nin 15 gün arayla 45 kişi üzerinde 

gerçekleştirilen test-tekrar test güvenirliğinin 0.73 (p<0.01) olduğu belirlenmiştir. 

Şükran Ölçeğinin benzer ölçek geçerliği için Yaşam Doyumu Ölçeği ve Çok 

Boyutlu Algılanan Sosyal Destek ölçekleri kullanılmıştır. Alanyazında bu iki değişken 
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şükran ile birlikte ele alınan değişkenler olduğu ve şükran ile anlamlı ilişkilere sahip 

olduğu için bu iki değişken tercih edilmiştir.  Sonuçlar Çizelge 6’da gösterilmiştir.  

Çizelge 6. 

Şükran Ölçeği ve Alt Boyutlarının Benzer Ölçek Geçerliğine İlişkin Bulgular 

*p<0.05, **p<0.01  
 

Çizelge 6’da görüldüğü gibi Şükran Ölçeğinin toplam puanı ile Sosyal Destek 

arasında .356 (p<0.01)  düzeyinde, Şükran ile Yaşam Doyumu arasında ise .468 

(p<0.01)  düzeyinde pozitif yönde orta düzeyde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Diğer 

yandan, şükranı ifade etme alt boyutu ile yaşam doyumu arasındaki ilişki dışında diğer 

bütün alt boyutlar ile ölçüt değişkenler arasında anlamlı düzeyde ilişkilerin olduğu 

görülmüştür. Yapılan bütün analizlerden sonra Şükran Ölçeğinin Türkiye’de üniversite 

öğrencileri örnekleminde kullanılabilecek güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olduğu 

belirlenmiştir.  

Şükran Ölçeği için tez çalışmasının ana uygulaması kapsamında güvenirlik 

değerleri ve model uyum değerleri yeniden incelenmiştir. Bu araştırma kapsamında 

Şükran Ölçeğinin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .88 (p<.01) olarak bulunmuştur. 

Ölçeğin ölçme modelinde uyum değerleri; χ² 891.30;  serbestlik derecesi (Sd) 269, 

yakınlığın kareler ortalamasının karekökü (RMSEA) değeri .070, karşılaştırmalı uyum 

indeksi (CFI) değeri .94, artan uyum indeksi (IFI) değeri .94, göreli uyum indeksi (RFI) 

.90, normlaştırılmamış uyum indeksi (NNFI) .93, standardize edilmiş artık değerler 

kareler ortalamasının karekökü (SRMR) değeri ise .079 olarak bulunmuştur. 

Araştırmada kullanılan diğer bir ölçme aracı ise bu çalışma kapsamında 

Türkçeye uyarlaması yapılan Psikolojik İhtiyaç Doyumunda Denge Ölçeği’dir.  

 
Sosyal         Destek  Yaşam Doyumu 

   Şükran Duyma Toplam  .356** .468** 

Pozitif Sosyal Karşılaştırma  .115* .223** 

Şükranı İfade Etme  .212**     .067 
Olumluya Odaklanma  .188** .396** 

Aile ve Çev. Katkılarını Fark Etme  .332** .281** 

Mahrumiyet Yerine Bolluk Hissi   .323** .578** 

Küçük Şeylere Şükran   .229** .340** 
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2.3.2.7. Psikolojik İhtiyaç Doyumunda Denge Ölçeği 

Bu araştırmada ele alınan değişkenlerden biri de öz belirleme kuramı 

çerçevesinde incelenen psikolojik ihtiyaç doyumu kavramıdır. Öz belirleme kuramı 

kapsamında yapılan araştırmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Son zamanlarda 

psikolojik ihtiyaç doyumu araştırmalarında psikolojik ihtiyaçların karşılanmasında 

denge, psikolojik ihtiyaç engellenmesi veya ihtiyaç doyumsuzluğu gibi kavramların da 

ele alınması gerektiğine ilişkin görüşler yaygınlık kazanmaya başlamış, bu bağlamda 

çeşitli ölçme araçları geliştirilmeye başlanmıştır (Sheldon ve Hilpert, 2012). Türkiye’de 

ihtiyaç doyumunu ölçmede kullanılan İhtiyaç Doyumu Ölçeğinin (Deci ve Ryan, 1991) 

üzerinden çok uzun zaman geçmiş olması, ihtiyaç doyumu ölçümlerine yukarıda 

belirtilen çeşitli yeni boyutların girmesi ve aradan geçen uzun sürede çeşitli yeni ölçme 

araçlarının geliştirilmesi gibi sebeplerden dolayı bu araştırma kapsamında yeni bir 

ölçme aracı uyarlaması planlanmıştır. Bu bağlamda Sheldon ve Hilpert (2012) 

tarafından geliştirilen Psikolojik İhtiyaç Doyumunda Denge Ölçeği (PİDDÖ) (The 

Balanced Measure of Psychological Needs (BMPN) Scale) aracının Türkçeye uyarlama 

çalıması yapılmıştır.  PİDDÖ’nün orijinal çalışmasında Sheldon ve Hilpert (2012) 

tarafından farklı modeller test edilmiş ve araştırmacılara farklı alternatifler sunulmuştur. 

Buna göre 18 maddeden oluşan 5’li Likert tipindeki ölçekte 9 madde olumlu olarak 

puanlanırken, 9 madde de olumsuz olarak puanlanmaktadır.  Ölçek hem ilişkisellik, 

yeterlik ve özerklik doyumlarını üç boyut olarak ölçen bir yapı olarak, hem de bu 

ihtiyaçları doyum ve doyumsuzluk düzeyinde ölçen altı boyutlu bir yapı olarak 

kullanılabilmektedir. Bu çerçevede ilişkisellik doyumunu üç olumlu üç olumsuz madde; 

yeterlik doyumunu üç olumlu üç olumsuz madde; özerklik doyumunu 3 olumlu 3 

olumsuz madde ölçmektedir. Araştırmacılar isterlerse olumsuz maddeleri tersten 

kodlayıp ilişkisellik, özerklik ve yeterlikten oluşan üç boyutlu bir yapı, isterlerse de 

olumlu maddeleri doyum, olumsuz maddeleri de doyumsuzluk olarak hesaplayıp 

ilişkisellik doyum ve doyumsuzluk, yeterlik doyum ve doyumsuzluk, özerklik doyum 

ve doyumsuzluk boyutlarından oluşan altı faktörlü bir yapı elde edebilirler.  

PİDDÖ’nün orijinal çalışmasının geçerlik ve güvenirlik çalışması 324 üniversite 

öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Bu çalışmada 3 boyutlu ilişkisellik, yeterlik ve özerklik 

modeli için iç tutarlık değerleri sırasıyla .78, .79 ve .78 olarak bulunmuştur. 6 boyutlu 

ilişkisellik doyum ve doyumsuzluk, yeterlik doyum ve doyumsuzluk, özerklik doyum 

ve doyumsuzluk modeli için güvenirlik değerleri sırasıyla .71, .85, .71, .70, .69 ve .70 



71 

 

 

 

olarak elde edilmiştir. Yapılan farklı model denemelerinden sonra Sheldon ve Hilpert 

(2012) ölçeğin kullanımı için model ve dilsel açıdan farklı seçenekler sunmuşlardır. 

Buna göre ölçek yukarıda ifade edildiği gibi hem üç boyutlu hem de altı boyutlu yapı 

olarak kullanılabilir.  Diğer yandan dilsel açıdan da hem bireyin belirli bir zaman 

dilimindeki, hem son zamanlardaki hem de genel olarak ihtiyaç doyumunu ölçmeye 

yönelik olmak üzere sorular 3 farklı zaman dilimine göre düzenlenebilir. Bu araştırmada 

bireyin genel olarak ihtiyaç doyumunu ölçmeye yönelik bir dil tercih edilmiştir.  

2.3.2.7.1. İşlem 

PİDDÖ’nün Türkçeye uyarlanması sürecinde öncelikle ölçeği geliştiren 

araştırmacılardan izin alınmıştır. Daha sonra ölçeğin Türkçeye çevirisi 

gerçekleştirilmiştir. Çeviri sürecinde öncelikle Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

alanında doktora yapmış ve iyi düzeyde İngilizce bilen 3 öğretim üyesi tarafından ölçek 

Türkçeye çevrilmiştir. Çevrilen form araştırmacı tarafından incelenerek orijinal 

maddeleri en iyi ifade ettiği düşünülen çeviri formu oluşturulmuş ve ölçeğe ilk şekli 

verilmiştir. İlk şekli verilen form psikolojik danışma ve rehberlik alanında doktorasını 

tamamlamış iki öğretim üyesine gönderilerek çevrilen maddelerin orijinal maddeleri 

anlam ve içerik olarak ne düzeyde karşıladığını değerlendirmeleri istenmiştir. Gelen 

dönütler bağlamında bazı değişiklikler yapılmış ve ölçeğe son şekli verilmiştir. Daha 

sonra ölçeğin son formu biri İngiliz Dili ve Edebiyatı ve diğer ikisi Psikolojik Danışma 

ve Rehberlik alanından olmak üzere 3 uzmana gönderilmiş ve Türkçe formunun orijinal 

dile çevrilmesi istenmiştir. Yapılan çeviriler karşılaştırılarak ölçeğe pilot uygulama için 

son şekli verilmiştir. Pilot uygulama için şekli verilen ölçek formu eğitim fakültesi ve 

pedagojik formasyon öğrencilerinden oluşan 130 kişilik bir gruba uygulanmıştır. 

Uygulama sonrası yapılan ön analizlerde maddelerin madde toplam korelâsyonları ve iç 

tutarlık değerleri incelenmiş ve bazı maddeler üzerinde düzenlemeler yapılmıştır. 

Uzman görüşü alındıktan sonra ölçeğin asıl uygulama formuna karar verilmiştir. Asıl 

uygulama verilerinin analizi sürecinde eksik veri, uç değer, doğrusallık, tek değişkenli 

ve çok değişkenli normallik analizleri yapılmış ve verilere son şekli verilmiştir. Ölçeğin 

model uyumu ise doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir.  

2.3.2.7.2. Çalışma grubu  

PİDDÖ’nün geçerlik ve güvenirlik çalışması Ankara Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve bu fakültede formasyon eğitimi gören diğer fakülte 
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öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada doğrulayıcı faktör analizi 285 kişi, 

benzer ölçek geçerliği için 282 kişi, test tekrar test güvenirliği 50 kişi üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılanların % 80.5’i kadın, % 19.5’i erkektir. 

Katılımcıların yaş aralığı 18-44 arasında olup, yaş ortalaması 22.15’tir (Sx ±3.02). 

2.3.2.7.3. Yapı geçerliği 

PİDDÖ’nün model uyumu doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Buna göre 

ölçeğin orijinal çalışmasında önerilen iki model test edilmiş ve sonuçları aşağıda 

verilmiştir. Ölçeğin 3 boyutlu modeli için doğrulayıcı faktör analizi sonucu Şekil 7’de 

sunulmuştur. 

Şekil 8. PİDDÖ 3 Boyutlu Model DFA Sonuçları 
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Şekil 8’de görülüğü gibi 3 boyutlu modelin Ki-Kare/serbestlik derecesi oranı ve 

RMSEA değerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin 6 boyutlu 

modeli için doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ise Şekil 8’de verilmiştir.  

 

Şekil 9. PİDDÖ 6 Boyutlu Model  Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları  



74 

Şekil 9’da görüldüğü gibi 6 boyutlu modelin Ki-kare/serbestlik derecesi oranının 

birinci modele göre çok daha iyi olduğu belirlenmiştir. Her iki modele ilişkin uyum 

değerleri Çizelge 7’de verilmiştir.  

Çizelge 7. 

Birinci ve İkinci Modeller için DFA Analizi Uyum Değerleri 

Uyum İndeksleri Model 1 Model 2 

X2/Sd 2.92 1.43 

RMSEA .082 .039 

RMR .051 .037 

GFI .87 .94 

CFI .92 .98 

NFI .89 .94 

NNFI .91 .98 

IFI .92 .98 

Çizelge 7’de görülüğü gibi her iki modelin uyum değerleri de kabul edilebilir 

sınırlar içindedir. Ancak ikinci modelin birinci modele göre çok daha iyi iyim verdiği 

belirlenmiştir. Her iki modelde yer alan alt boyutlara ilişkin iç tutarlık değerleri Çizelge 

8’de sunulmuştur.  

Çizelge 8. 

PİDDÖ Birinci ve İkinci Modeller için Güvenirlik Değerleri 

Boyutlar İç Tutarlık 

Model 1 

İlişkisellik .70 

Yeterlik .71 

Özerklik .74 

Model 2 

İlişkisellik Doyum .73 

İlişkisellik Doyumsuzluk .68 

Yeterlik Doyum .70 

Yeterlik Doyumsuzluk .63 

Özerklik Doyum .65 

Özerklik Doyumsuzluk .72 

Çizelge 8’de görüldüğü gibi 3 boyutlu modelde üç boyutun da iç tutarlık 

değerleri .70’in üzerindedir ancak 6 boyutlu modelde her bir boyutta madde sayısı 3’e 

kadar düştüğü için iç tutarlık değerleri .70’in altına inmiştir. Ölçeğin 15 gün arayla 50 

kişilik grup üzerinde yapılan test tekrar test güvenirliği ilişkisellik, yeterlik ve özerklik 

puanları için sırasıyla 0.76 (p<0.01), 0.71 (p<0.01), 0.69 (p<0.01) olarak bulunmuştur.  
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PİDDÖ’nün benzer ölçek geçerliği için benlik saygısı ve yaşam doyumunu 

ölçmeye yönelik ölçekler kullanılmış ve sonuçlar Çizelge 9’da verilmiştir.  

Çizelge  9. 

PİDDÖ 1. Model Alt Boyutlarının Benzer Ölçek Geçerliğine İlişkin Bulgular 

**p<0.01  

Çizelge 9’da görüldüğü gibi PİDDÖ’nün ilişkisellik, yeterlik, özerklik alt 

boyutları ile yaşam doyumu ve benlik saygısı değişkenleri arasında pozitif yönde 

anlamlı düzeyde ilişkiler bulunmaktadır. PİDDÖ’nün 6 boyutlu modeline ilişkin benzer 

ölçek geçerliği sonuçları Çizelge 10’da verilmiştir.  

Çizelge  10. 

PİDDÖ 2. Model Alt Boyutlarının Benzer Ölçek Geçerliğine İlişkin Bulgular 

**p<0.01  

 

Çizelge 10’da görüldüğü gibi PİDDÖ’nün ilişkisellik doyum ve doyumsuzluk, 

yeterlik doyum ve doyumsuzluk, özerklik doyum ve doyumsuzluk alt boyutları ile 

algılanan sosyal destek, yaşam doyumu ve benlik saygısı değişkenleri arasında anlamlı 

düzeyde ilişkiler bulunmaktadır. Bütün bu analizler PİDDÖ ölçeğinin Türkiye’de 

psikolojik ihtiyaç doyumunu geçerli ve güvenilir şekilde ölçen ve ilgili araştırmalarda 

Değişkenler  
 Yaşam Doyumu 

Benlik  
Saygısı 

   
 

  İlişkisellik  .507** .353** 

Yeterlik  .657** .291** 

Özerklik  .551** .341** 
 

    

      Değişkenler 
 

Benlik 
Saygısı 

   
 

  Özerklik Doyum  .431** .269** 

Özerklik Doyumsuzluk  -.496** -.305** 

İlişkisellik Doyum  .488** .308** 

İlişkisellik Doyumsuzluk  -.306** -.252** 

Yeterlik Doyum  .553** .269** 

Yeterlik Doyumsuzluk  -.549** -.225** 
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kullanılabilecek bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. Bu araştırma kapsamında 

PİDDÖ’nün Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı ilişkisellik alt boyutu için .69; yeterlik alt 

boyutu için .74; özerklik alt boyutu için .67 olarak bulunmuştur. Ölçeğin ölçme 

modelinde uyum değerleri; χ² 279.59; serbestlik derecesi (Sd) 129, yakınlığın kareler 

ortalamasının karekökü (RMSEA) değeri .050, karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI) 

değeri .96, artan uyum indeksi (IFI) değeri .97, göreli uyum indeksi (RFI) .93, 

normlaştırılmamış uyum indeksi (NNFI) .96, standardize edilmiş artık değerler kareler 

ortalamasının karekökü (SRMR) değeri ise .059 olarak bulunmuştur. 

2.4.Verilerin Analizi 

Araştırma sürecinde öncelikle ölçme araçlarının geliştirilme ve uyarlama 

sürecine ilişkin analizler yapılmıştır. Bu çerçevede katılımcıların demografik 

özelliklerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler, ölçme araçlarının güvenirlik değerleri için 

güvenirlik analizleri, ölçme araçlarının örtük yapısını incelemek için AFA, model 

uyumlarını incelemek üzere DFA, ölçme araçlarının benzer ölçek geçerliğini incelemek 

için Pearson Momentler Çarpımı Katsayısı analizlerinden yararlanılmıştır.  

Araştırmada veril analizi sürecinde öncelikle tanımlayıcı istatistiklerden 

yararlanılmış, kullanılan analiz yönteminin sayıtlılarından olan tek değişkenli ve çok 

değişkenli normallik, doğrusallık, homojenlik sayıltıları incelenmiş, çoklu bağlantılılığa 

neden olan katılımcılar belirlenmiştir. Bu sayıltıları karşılamayan katılımcılar araştırma 

dışı tutulmuştur. Daha sonra araştırmada kullanılan her bir ölçme aracının güvenirlik 

değerleri incelenmiş ve ölçme modelleri test edilmiştir. Model kurmanın gereklerinden 

biri olan değişkenler arası ilişkiler Pearson Momentler Çarpımı Katsayısı ile incelenmiş 

ve bütün değişkenlerin birbiriyle anlamlı düzeyde bir ilişkiye sahip olduğu belirlenerek 

raporlanmıştır.  Ölçme araçlarının ölçme modelleri doğrulandıktan sonra araştırmada 

incelenecek hipotetik modelin de ölçme modeli test edilmiş ve değerlerin kabul 

edilebilir olduğu belirlenmiştir. En son aşamada önerilen hipotetik model yapısal eşitlik 

modellemesi tekniği ile analiz edilmiş ve sonuçlar raporlanmıştır.  
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BÖLÜM 3 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Araştırmanın bu bölümünde ulaşılan temel bulgulara yer verilmiş ve ulaşılan bu 

bulgulara ilişkin alanyazına dayalı bir tartışma yürütülmüştür. Bu çerçevede öncelikle 

önerilen modelde yer alan değişkenler arasındaki ilişkilere ait sonuçlar verilmiştir. Daha 

sonra araştırmada temel bağımlı değişkenler olarak ele alınan psikolojik iyi oluş ve 

kendini toparlama gücü düzeylerinin cinsiyete ve sınıf düzeyine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığına ilişkin bulgular verilmiştir. Daha sonra araştırmada önerilen hipotetik 

modelin test edilmesine ilişkin sonuçlar verilmiştir. Bütün bulgular verildikten sonra bu 

bulgulara ilişkin araştırma bulguları ve alanyazındaki diğer ilgili araştırmalar 

çerçevesinde yorumlamalar yapılmış ve tartışma yürütülmüştür.  

3.1. Araştırmada Ele Alınan Değişkenler Arasındaki İlişkilere Ait Bulgular 

Araştırmada diğer analizlerden önce modelde yer alan değişkenlerin birbirleriyle 

ilişkileri incelenmiştir. Bu incelemeye ilişkin sonuçlar Çizelge 11’de verilmiştir. 

Çizelge  11. 

Değişkenler arası ilişkiler 

 Değişkenler N Sx 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Şükran 471 95.19 10.73 1 .518* .327* .397* .462* .252* .344* .552* .354* 

2. İyimserlik 471 26.09 4.69 1 .535* .214* .295* .407* .422* .567* .454* 

3. Benlik Saygısı 471 54.06 8.82 1 .307* .447* .648* .522* .642* .702* 

4. Sosyal Destek 471 62.28 13.54 1 .462* .261* .318* .430* .365* 

5. İlişkisellik 471 23.03 3.12 1 .459* .418* .512* .387* 

6. Yeterlik 471 20.82 3.35 1 .433* .539* .595* 

7. Özerklik 471 20.14 3.54 1 .474* .430* 

8. Psikolojik İyi Oluş 471 41.98 7.26 1 .697* 

9. Kendini Toparlama 471 121.82 18.70 1 

*p<0.05  
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Çizelge 11’de görüldüğü gibi araştırma çerçevesinde önerilen hipotetik modelde 

ele alınan bütün değişkenler arasında orta ve ileri düzeyde olumlu yönde anlamlı 

ilişkiler bulunmaktadır. Buna göre psikolojik iyi oluş ile şükran, iyimserlik, benlik 

saygısı, algılanan sosyal destek, ilişkisellik, yeterlik, özerklik ve kendini toparlama gücü 

arasında pozitif yönde orta ve yüksek düzeyde ilişkiler elde edilmiştir.  Benzer şekilde 

araştırmanın diğer bir bağımlı değişkeni olan kendini toparlama gücü ile şükran, 

iyimserlik, benlik saygısı, algılanan sosyal destek, ilişkisellik, yeterlik, özerklik ve 

psikolojik iyi oluş değişkenleri arasında olumlu yönde orta ve yüksek düzeyde ilişkiler 

elde edilmiştir.  

Bu durum tek başına model uyumu için bir ölçüt olmasa da modelin 

doğrulanması noktasında olumlu bir duruma işaret etmektedir. Diğer bir deyişle model 

bütün bu değişkenler arasındaki anlamlı pozitif ilişkilere dayanan bir model olduğu için 

yukarıdaki tabloda elde edilen ilişki katsayıları ve yönleri modelin doğrulanması 

yönünde önemli bir aşama olarak değerlendirilebilir.  

3.2. Psikolojik İyi Oluş ve Kendini Toparlama Gücünün Demografik Değişkenler 

Açısından İncelenmesine İlişkin Bulgular  

Araştırmada katılımcıların psikolojik iyi oluş düzeyi ve kendini toparlama gücü 

düzeylerinin cinsiyete göre farklılaşıp farklaşmadığı t testi incelenmiş ve sonuçlar 

Çizelge 12’de verilmiştir.  

Çizelge 12. 

İyi Oluş ve Kendini Toparlama Gücünün Cinsiyete Göre Farklılığına İlişkin Bulgular 

Değişkenler Cinsiyet N S t p 

İyi Oluş Kadın 354 42.27 7.16 
1.53 .12 

Erkek 117 41.07 7.52 

Kendini Toparlama 

Gücü Kadın 354 121.30 18.05 
-.98 .32 

Erkek 117 123.39 20.54 

Çizelge 12’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan erkeklerle kadınların psikolojik 

iyi oluş (t=1.53, p>.05) ve kendini toparlama gücü puanlarının (t=.-98, p>.05) cinsiyete 

göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı belirlenmiştir. 
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Araştırmada katılımcıların kendini toparlama ve psikolojik iyi oluş 

değişkenlerinin sınıf düzeyine göre farklaşıp farklaşmadığı tek yönlü varyans analizi ile 

yapılmış ve sonuçlar Çizelge 13’te verilmiştir. 

Çizelge 13. 

Psikolojik İyi Oluş ve Kendini Toparlama Gücünün Sınıf Düzeyine Göre Farklılığına 

İlişkin Bulgular  

Değişkenler Sınıf Düzeyi N   Ss F p 
Fark 

(Scheffe) 

İyi Oluş 

1. Sınıf 74 41,05 7.78   

4>2 

 

2. Sınıf 90 40.65 6.39 3.779 .011 

3. Sınıf 161 41.74 7.81   

 4. Sınıf 146 43.54 6.62   

Kendini 

Toparlama 

Gücü 

1. Sınıf 74 119.84 19.26   

- 2. Sınıf 90 120.48 15.46 .893 .445 

3. Sınıf 161 121.81 21.32   

 4. Sınıf 146 123.65 17.08    

 

Çizelge 13’te görüldüğü gibi katılımcıların psikolojik iyi oluş düzeyinin sınıf 

düzeyine göre farklılaştığı F(1-4)= 3.779, p<.05) ancak kendini toparlama gücünün sınıf 

düzeyine göre farklılaşmadığı F(1-4)= 3.779, p>.05)  belirlenmiştir. Farkın hangi gruplar 

arasında olduğu belirlemeye ilişkin Scheffe testi analizi sonuçlarına göre psikolojik iyi 

oluş düzeyleri 2. ve 4. sınıflar arasında farklılaşmakta, 4. Sınıfların iyi oluş düzeyleri 

anlamlı şekilde 2. sınıfların iyi oluş düzeylerinden yüksek çıkmaktadır.  

3.3. Ölçme Modeli Testine İlişkin Sonuçlar  

Araştırmada yapısal model testinden önce kullanılan ölçme araçlarının model 

testine uygunluğunun incelenmesi amacıyla ölçme modeli test edilmiştir. Ölçme 

modeline ilişkin yapı Şekil 9’da gösterilmiştir.  
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Şekil 10. Önerilen modelde yer alan değişkenlere ilişkin ölçme modeli 
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Ölçme modeline ilişkin uyum değerleri Çizelge 14’te verilmiştir.  

 

Çizelge 14. 

Ölçme Modeline İlişkin Uyum Değerleri Sonuçları  

Uyum İndeksleri Değerler 

X2/Sd 3.44 

RMSEA .072 

SRMR .069 

CFI .96 

NNFI .95 

IFI .95 

RFI .93 

 

Çizelge 14’te görüldüğü gibi ölçme modelinde uyum değerleri; χ² /sd 3.44, 

yakınlığın kareler ortalamasının karekökü (RMSEA) değeri .072, karşılaştırmalı uyum 

indeksi(CFI) değeri .96, artan uyum indeksi (IFI) değeri .95, göreli uyum indeksi (RFI) 

.93, normlaştırılmamış uyum indeksi (NNFI) .95, standardize edilmiş artık değerler 

kareler ortalamasının karekökü (SRMR) değeri ise .069 olarak bulunmuştur. Buna göre 

ölçme modelinin yapısal modeli test etmek için yeterli ve iyi uyum değerleri verdiği 

görülmektedir.  

Ölçme modeli test edilen ve kabul edilebilir düzeyde uyum değerleri veren 

hipotetik modele ilişkin yapısal eşitlik modellemesi sonucu Şekil 10’da verilmiştir.  
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Şekil 11. Önerilen Modele İlişkin Yapısal Eşitlik Modellemesi  
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 Şekil 11’de verilen modele ilişkin uyum değerleri; χ² /sd 3.61, yakınlığın kareler 

ortalamasının karekökü (RMSEA) değeri .074, karşılaştırmalı uyum indeksi(CFI) değeri 

.95, artan uyum indeksi (IFI) değeri .95, göreli uyum indeksi (RFI) .93, 

normlaştırılmamış uyum indeksi (NNFI) .95, Standardize Edilmiş Artık Değerler 

Kareler Ortalamasının Karekökü (SRMR) değeri ise .071 olarak bulunmuştur. Uyum 

değerlerine ilşikin bu sonuçlar çizelge 15’te verilmiştir.  

 

Çizelge 15. 

Yapısal modele ilişkin uyum değerleri sonuçları  

Uyum İndeksleri Değerler 

X/Sd 3.61 

RMSEA .074 

SRMR .071 

CFI .95 

NNFI .95 

IFI .95 

RFI .93 

 

Şekil 11’de verilen modelde yer alan gizil değişkenler arasındaki ilişkilerin 

istatistiksel olarak anlamlılığı t değerlerine ve standardize edilmiş beta katsayılarına 

bakılarak yorumlanmıştır. Bu çerçevede model uyum değerleri kabul edilebilir düzeyde 

olsa da şükrandan benlik saygısına, iyimserlikten sosyal desteğe giden yolların 

standardize edilmiş ilişki katsayılarının düşük olduğu görülmüştür. Bu bulgudan ve 

önerilen modelin kuramsal arka planından hareketle iyimserliğe ve şükrana ilişkin 

alternatif modeller ortaya konulmuştur. Önerilen alternatif modellerden birincisi Şekil 

12’de verilmiştir.  
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Şekil 12. Alternatif Şükran Modeline İlişkin Yapısal Eşitlik Modellemesi 
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Çizelge 16. 

Şükran modeline ilişkin uyum değerleri sonuçları  

Uyum İndeksleri Değerler 

X/Sd 3.66 

RMSEA .075 

SRMR .073 

CFI .96 

NNFI .96 

IFI .96 

RFI .94 

Şekil 12’de verilen modele ilişkin uyum değerleri; χ² /sd 3.66, yakınlığın kareler 

ortalamasının karekökü (RMSEA) değeri .074, karşılaştırmalı uyum indeksi(CFI) değeri 

.96, artan uyum indeksi (IFI) değeri .96, göreli uyum indeksi (RFI) .94, 

normlaştırılmamış uyum indeksi (NNFI) .96, standardize edilmiş artık değerler kareler 

ortalamasının karekökü (SRMR) değeri ise .073 olarak bulunmuştur. Uyum değerlerine 

ilişkin bu sonuçlar Çizelge 16’da verilmiştir. Bu sonuçlar önerilen alternatif modelin iyi 

uyum değerleri verdiği ve modelin kabul edildiğini göstermektedir. Bu modelde yer 

alan gizil değişkenler arasındaki ilişkilerin istatistiksel olarak anlamlılığı t değerlerine 

ve standardize edilmiş beta katsayılarına bakılarak yorumlanmıştır. Bu değerlere ilişkin 

sonuçlar Çizelge 17’de verilmiştir.  

Çizelge 17.  

Şükran modeline ilişkin standardize değerler ve t değerleri  

Yapısal İlişkiler  Standartlaştırılmış Yük.(β)  t değerleri  

Şükran              Benlik Saygısı 0.47 8.47 

Şükran             Sosyal Destek 0.65 10.17 

Benlik Saygısı Doyum  0.82 9.23 

Sosyal Destek Doyum 0.38 6.84 

Doyum             İyi Oluş 0.88 8.84 

Doyum             Kendini Toparlama  0.84 8.46 

Şükran modeline göre bireylerin şükran düzeylerinin; benlik saygısını (β= .47, t 

= 8.47, p<.01) ve algılanan sosyal destek düzeyini (β= .65, t =10.17, p<.01) anlamlı 

şekilde yordadığı; benlik saygısının (β=.82, t = 9.23, p<.01) ve sosyal desteğin (β= .38, 

t = 6.84 , p<.01)  ihtiyaç doyumunu anlamlı şekilde yordadıkları; ihtiyaç doyumunun da 

iyi oluşu (β= .88, t = 8.84 , p<.01)   ve kendini toparlama gücünü (β= .84, t = 8.46, 

p<.01) anlamlı şekilde yordadığı görülmektedir.  

İyimserlik modeli Şekil 13’te verilmiştir. 
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Şekil 13. İyimserlik Modeline İlişkin Yapısal Eşitlik Modellemesi 
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Çizelge 18. 

İyimserlik modeline ilişkin uyum değerleri sonuçları  

Uyum İndeksleri Değerler 

X2/Sd 3.56 

RMSEA .074 

SRMR .067 

CFI .96 

NNFI .95 

IFI .96 

RFI .94 

Şekil 13’te verilen iyimserlik modeline ilişkin uyum değerleri; χ² /sd 3.56, 

yakınlığın kareler ortalamasının karekökü (RMSEA) değeri .074, karşılaştırmalı uyum 

indeksi(CFI) değeri .96, artan uyum indeksi (IFI) değeri .96, göreli uyum indeksi (RFI) 

.96, normlaştırılmamış uyum indeksi (NNFI) .95, Standardize Edilmiş Artık Değerler 

Kareler Ortalamasının Karekökü (SRMR) değeri ise .067 olarak bulunmuştur. Uyum 

değerlerine ilişkin bu sonuçlar çizelge 18’te verilmiştir. Bu sonuçlar iyimserlik 

modelinin de iyi uyum değerleri verdiği ve modelin kabul edildiğini göstermektedir. Bu 

modelde yer alan gizil değişkenler arasındaki ilişkilerin istatistiksel olarak anlamlılığı t 

değerlerine ve standardize edilmiş beta katsayılarına bakılarak yorumlanmıştır. Bu 

değerlere ilişkin sonuçlar çizelge 18’de verilmiştir.  

Çizelge 19.  

İyimserlik modeline ilişkin standardize değerler ve t değerleri  

Yapısal İlişkiler  Standartlaştırılmış Yük.(β)  t değerleri  

İyimserlik          Benlik Saygısı 0.69 12.76 

İyimserlik         Sosyal Destek 0.45 7.05 

Benlik Saygısı Doyum  0.81 8.79 

Sosyal Destek  Doyum 0.37 6.55 

Doyum             İyi Oluş 0.88 8.43 

Doyum             Kendini Toparlama  0.82 8.10 

İyimserlik modeline göre iyimserliğin benlik saygısını (β= .69, t = 12.76, p<.01) 

ve algılanan sosyal destek düzeyini (β= .45, t =7.05, p<.01) anlamlı şekilde yordadığı; 

benlik saygısının ihtiyaç doyumunu (β= .81, t = 8.79, p<.01); sosyal desteğin ihtiyaç 

doyumunu (β= .37, t = 6.5 , p<.01); ihtiyaç doyumunun da iyi oluşu (β= .88, t = 8.43 , 

p<.01) ve kendini toparlama gücünü (β= .82, t = 8.10, p<.01) anlamlı şekilde yordadığı 

belirlenmiştir.  
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Yukarıda görüldüğü gibi öncelikle modelde yer alan değişkenlerin kendi 

aralarındaki ilişkilere yönelik bulgular verilmiş daha sonra ise araştırmanın temel 

bağımlı değişkenleri olan psikolojik iyi oluş ve kendini toparlama gücünün cinsiyet, ve 

sınıf düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin analiz sonuçları verilmiştir. 

Önerilen modelin testine geçmeden önce bu modele ilişkin ölçme modeli test edilmiş ve 

sonuçları bu bölümde verilmiştir. Daha sonra ise önerilen yapısal model testine ilişkin 

sonuçlar verilmiştir. Bu bulgulardan sonra ulaşılan bu sonuçlara ilişkin yorumlamalar 

yapılmış ve alanyazın çerçevesinde bir tartışma yürütülmüştür. Bu süreç değişkenler 

arası ilişkilere ilişkin yorumlar ve yapısal modele ilişkin yorumlar olmak üzere iki 

başlık altında ele alınmıştır.  

3.4. Demografik Değişkenlere İlişkin Yorumlar 

Araştırmada psikolojik iyi oluş ve kendini toparlama gücü düzeylerinin cinsiyete 

göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı, psikolojik iyi oluşun sınıf düzeyine göre 

farklılaştığı ancak kendini toparlama gücünün sınıf düzeyine göre farklılaşmadığı 

belirlenmiştir. Alanyazında demografik değişkenlerin duygu ve düşünceler üzerindeki 

etkisine ilişkin bulgular farklılık göstermektedir.  

Genel olarak incelendiğinde demografik değişkenlerin etkisine ilişkin tutarlı 

sonuçların olmadığı, sonuçların araştırmaya veya farklı çalışma gruplarına göre 

değiştiği gözlenmektedir. Bu çerçevede bu araştırmada demografik değişkenlerin 

psikolojik iyi oluş, kendini toparlama gücü ve pozitif duygular üzerindeki etkisine 

ilişkin bulguların genellenebilir bulgular olmadığı, farklı örneklemlerden farklı 

sonuçların elde edilebileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda psikolojik iyi oluş 

düzeyinin cinsiyete göre farklılaşmadığına ilişkin bulguyu destekleyen araştırma 

sonuçları olduğu gibi (Tuzgöl Dost, 2006), psikolojik iyi oluşun cinsiyete göre 

farklılaştığına ilişkin bulgular da (Şahin, 2011) bulunmaktadır. Benzer şekilde 

alanyazında kadınların kendini toparlama gücünün cinsiyete göre farklılaştığına ilikin 

bulgular (Kumpfer, 1999, Oktan, Odacı ve Çelik, 2014) olduğu gibi, cinsiyete göre 

farklılaşmadığına ilişkin bulgular (Kırımoğlu, Çokluk ve Yıldırım, 20012, Özcan, 2005, 

Terzi, 2008)  da bulunmaktadır. Arastaman ve Balcı (2013) tarafından lise öğrencileri 

üzerinde yapılan araştırmada da cinsiyetin bireylerin kendini toparlama gücü 

düzeylerini anlamlı şekilde yordamadığı ortaya konulmuştur.  Bu durum cinsiyet 
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değişkeninin tek başına tutarlı şekilde iyi oluş ve kendini toparlama gücünü yordama 

durumunun zayıf olduğunu göstermektedir.  

Bu araştırmada kendini toparlama gücü ve iyi oluşun sınıf düzeyine göre 

farklılığına ilişkin bir inceleme yapılmıştır. İnceleme sonucunda iyi oluşun sınıf 

düzeyine göre anlamlı şekilde farklılaştığı belirlenirken, kendini toparlama gücünün 

sınıf düzeyine göre farklılaşmadığı belirlenmiştir. Dördüncü sınıfların iyi oluş düzeyleri 

ikinci sınıfların iyi oluş düzeylerinden anlamlı şekilde yüksek bulunmuş, ancak kendini 

toparlama gücünün sınıf düzeyine göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı ortaya 

konulmuştur. Son sınıfların iyi oluş düzeylerinin ikinci sınıflardan yüksek bulunması 

ikinci sınıfın bir geçiş süreci olmasından kaynaklanıyor olabilir, ancak son sınıfın da 

kendin özgü çeşitli stres faktörleri oluşturan bir dönem olması ve bir anlamda başka bir 

geçiş süreci olması bu yorumun her zaman geçerli olmayabileceğini göstermektedir. O 

yüzden ortaya çıkan durumun ele alınan çalışma grubunun özellliklerinden kaynaklı 

olduğu ve başka araştırmalarda başka sonuçların elde edilebileceği düşünülmektedir. Bu 

araştırmada sınıf düzeyinin kendini toparlama gücündeki değişimi anlamlı şekilde 

açıklayan bir değişken olmadığı belirlenmiştir. Bununla tutarlı olarak Arastaman ve 

Balcı’nın (2013) yaptığı araştırmada sınıf düzeyinin kendini toparlama gücü üzerinde 

anlamlı bir yordayıcı olmadığı ortaya konulmuştur. Diğer yandan doğrudan sınıf 

düzeyiyle ilişkili olmasa da eğitim düzeyine göre incelendiğinde lisans ve yüksek lisans 

mezunlarının kendini toparlama güçlerinin ortaöğretim mezunlarından yüksek olduğuna 

ilişkin araştırma bulguları (Kırımoğlu, Çokluk ve Yıldırım, 20012) bulunmaktadır. Bu 

bağlamda sınıf düzeyi değişkeninden çok, eğitim düzeyi değişkeninin iyi oluş ve 

kendini toparlama gücü kavramlarıyla bağlatılı olabileceği görülmektedir.  

3.5. Değişkenler Arası İlişkilere Yönelik Yorumlar  

Bu araştırma çerçevesinde incelenen modelin birbiriyle ilişkili birçok değişkeni 

birlikte ele alması, pozitif duyguların kişisel kaynaklarla ve iyi oluşla ilişkisini aracı 

değişkenlerin etkisini göz önünde bulundurarak incelemesi ve Türk kültüründe bu 

değişkenlere ilişkin kapsamlı modellerden biri olması açısından alanyazında kuram ve 

uygulamaya çeşitli katkılarının olabileceği düşünülmektedir. Bu modelde ele alınan 

ilişkilerin bazıları daha önce çeşitli araştırmalarda incelenmiş, bazıları da bu araştırma 

kapsamında alanyazından elde edilen kapsamlı incelemelere göre ilk defa ele alınmıştır. 
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Modelin bütününü benzer şekilde inceleyen herhangi bir çalışmaya ise rastlanmamıştır. 

Ancak bu araştırmanın dayandığı kuramsal çerçeve düşünüldüğünde pozitif duyguların 

bireylerin düşünce-davranış repertuvarlarını genişletmesi ve kişisel kaynakların 

gelişmesine katkıda bulunması görüşünün bu araştırmayla desteklendiği görülmektedir.  

Bu araştırmada şükran, iyimserlik, benlik saygısı, sosyal destek, psikolojik 

ihtiyaç doyumu, psikolojik iyi oluş ve kendini toparlama gücü değişkenlerinin 

birbirleriyle doğrudan ve aracı değişkenler yoluyla dolaylı ilişkilerinin olduğu 

belirlenmiştir. Benzer şekilde şükran, iyimserlik, benlik saygısı, sosyal destek ve 

psikolojik ihtiyaç doyumu değişkenlerinin psikolojik iyi oluş ve kendini toparlama gücü 

puanlarındaki varyansın önemli bir kısmını açıkladıkları belirlenmiştir. Araştırmada 

temel bağımlı değişkenler olarak ele alınan psikolojik iyi oluş ve kendini toparlama 

gücünün anlamlı ilişkilere sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu bulgu iyi oluşla kendini 

toparlama gücü arasındaki ilişkiyi inceleyen diğer bazı çalışmalarla (Carver, Scheier, 

Segerstrom, 2010; Martinek ve Hellison, 1997; Souri ve Hasanirad, 2011; Yu ve Zhang,  

2007) desteklenmektedir.  

Araştırmada şükran duymanın diğer değişkenlerle pozitif ilişkiler içinde olduğu 

ve aracı değişkenler yoluyla bireyin psikolojik iyi oluş ve kendini toparlama gücü 

düzeyine anlamlı etkiler yaptığı ortaya konulmuştur. Ulaşılan bu bulgular alanyazındaki 

araştırma sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Bu çerçevede araştırma sonuçları 

şükranın pozitif duyguları yükselttiğini (Emmons ve McCullough 2003; Fredrickson 

2004; Lyubomirsky ve diğerleri, 2005), iyimserliği arttırdığını (Emmons ve 

McCullough 2003; Froh ve diğerleri, 2009), stres ve depresyona karşı koruyucu bir 

faktör olduğunu (Wood ve diğerleri, 2008b), bireylere olumsuz yaşam olaylarını 

yeniden yorumlamada ve kendini toparlama gücü düzeylerini arttırmada yardımcı 

olduğunu (Fredrickson ve ark. 2003)  ortaya koymuştur.  

Şükranla birlikte modelin dışsal değişkenlerinden biri olan iyimserliğin de diğer 

değişkenlerle ilişkili olduğu ve aracı değişkenler yoluyla bireylerin psikolojik iyi oluş 

ve kendini toparlama gücü düzeyine anlamlı katkılar sunduğu belirlenmiştir. Bu durum 

alanyazında yapılan araştırma bulgularına benzerlik göstermektedir. Buna göre 

iyimserlikle iyi oluş ilişkisini inceleyen araştırmalarda (Ayyash-Abdo and Alamuddin, 

2007, Souri ve Hasanirad, 2011; Vacek, Coyle ve Vera, 2010; Yalçın, 2011) 
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iyimserliğin iyi oluş ve yaşam doyumuyla anlamlı pozitif ilişkilere sahip olduğu, 

iyimserliğin iyi oluşun anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir.  

Araştırmada katılımcıların algıladıkları sosyal destek düzeyinin iyi oluş ve 

kendini toparlama gücü ile anlamlı ilişkilere sahip olduğu ve sosyal desteğin ihtiyaç 

doyumu aracılığıyla bu değişkenler üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Sosyal destek 

ile iyi oluş arasındaki olumlu ilişki alanyazındaki çeşitli araştırma bulgularıyla 

(Lönnqvist ve Deters, 2016, Özden, 2014, Gençöz ve Özlale, 2004, Yalçın, 2011) 

tutarlıdır. Benzer şekilde sosyal desteğin stresten koruyucu etkisinin olduğu (Cohen ve 

Wills 1985) belirlenmiştir. Sosyal destek ile birlikte iyi oluş ve kendini toparlama gücü 

ile ilişkili olan ve ihtiyaç doyumu aracılığıyla bu iki değişkeni yordayan özelliklerden 

biri de benlik saygısıdır. Araştırmada benlik saygısının iyi oluşun ve kendini toparlama 

gücünün anlamlı bir yordayıcısı olduğu ve bu iki özelliği ihtyiaç doyumu yoluyla 

etkilediği belirlenmiştir. Ulaşılan bu sonuçlara benzer bulgular alanyazında da yer 

almaktadır. Buna göre yapılan çalışmalarda (Ayyash-Abdo and Alamuddin, 2007, 

Vacek, Coyle ve Vera, 2010) benlik saygısının iyi oluşla ilişkili olduğu, benzer şekilde 

benlik saygısının kendini toparlama gücü ile ilişkili olduğu (Yu ve Zhang,  2007) ortaya 

konulmuştur.  

Araştırmada psikolojik iyi oluş ve kendini toparlama gücü üzerinde doğrudan 

etkili değişkenlerden biri de psikolojik ihtiyaç doyumu kavramdır. Elde edilen bu sonuç 

alanyazında başka çalışmalarda da desteklenmiştir. Buna göre Türkiye’de üniversite 

öğrencileri üzerinde yapılan çalışmalarda temel ihtiyaç doyumunun iyi oluşun anlamlı 

bir yordayıcısı olduğu (Cihangir Çankaya, 2009, Türkdoğan ve Duru, 2012), lise 

öğrencileri üzerinde yapılan bir çalışmaya göre ihtiyaç doyumunun iyi oluşun doğrudan 

anlamlı bir yordayıcısı olduğu (Eryılmaz 2011), benzer şekilde Çinli üniversite 

öğrencileri üzerinde yapılan çalışmada (Chen, Yao, Yan, 2014) psikolojik ihtiyaç 

doyumu ile yaşam doyumu arasında orta düzeyde anlamlı pozitif ilişkiler olduğu 

belirlenmiştir. Bunların yanında ihtiyaç doyumunun iyi oluşla ile ilişkili olduğu diğer 

bazı çalışmalarda (Mack ve diğerleri, 2011; Milyavskaya ve Koestner, 2011; Reis, 

Sheldon, Gable, Roscoe, & Ryan, 2000; Sheldon ve Niemic, 2006)  da ortaya 

konulmuştur. 

Bütün bu bulgular modelde ele alınan değişkenlerin birbirleriyle anlamlı pozitif 

ilişkiler içinde olduğunu göstermektedir. Bu durumun pozitif psikoloji yaklaşımının 
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arkasında yatan temel paradigma ile tutarlı olduğu görülmektedir. Diğer yandan bu 

bulgular bu araştırma çerçevesinde ele alınan pozitif duyguların ve kişisel kaynakların 

etkileşimi yaklaşımını da destekler niteliktedir.  

3.6. Yapısal Modele İlişkin Yorumlar 

Araştırma kapsamında önerilen hipotetik modele ilişkin yapısal eşitlik 

modellemesi sonuçları, model uyum değerlerinin iyi düzeyde olduğunu göstermiştir. Bu 

sonuçlar kuramsal bir temele ve alanyazındaki araştırma bulgularına dayalı olarak 

önerilen modelin doğrulandığını göstermektedir. Ancak modele ilişkin yorumlar 

kısmında ifade edildiği gibi modelde yer alan yol katsayılarından şükran ile benlik 

saygısı ve iyimserlik ile sosyal destek arasındaki yol katsayılarının düşük olduğu 

belirlenmiştir. Diğer yandan değişkenler arasındaki ilişkilere bakıldığında ise sözü 

edilen değişkenler arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir. Bu 

durumun modeldeki değişken sayısından ve bu sayıya bağlı ölçme hatalarından 

kaynaklı olabileceği düşünüldüğü için alternatif iki model ortaya konulmuştur. Önerilen 

alternatif modellerin araştırmadaki hipotetik modelden tek farkı iyimserlik ve şükran 

bağımsız değişkenlerini farklı modellerde ele almasıdır. Modele ilişkin kuramsal 

yaklaşım göz önünde bulundurulduğunda bu modellerin de önerilen yapı ile benzer 

olduğu görülmektedir. Bu çerçevede önerilen iki model de doğrulanmıştır. Doğrulanan 

bu iki modelde, daha önceki hipotetik modelde düşük çıkan ilişki katsayılarının oldukça 

iyi olduğu belirlenmiştir. Bu durum, söz edilen düşük ilişki katsayılarının değişken 

sayısı ve değişkenler arası etkileşimden kaynaklanma hipotezini doğrular niteliktedir.  

Elde edilen bu bulgular iyimserlik ve şükranın hem birbirleriyle hem bireylerin 

kişisel kaynakları olarak psikolojik iyi oluş ve kendini toparlama düzeyleriyle anlamlı 

ilişkilere sahip olduğunu göstermektedir. Bu durum bu araştırmada temel alınan Pozitif 

Etkinlik Modeli ve Pozitif Duyguların ve Kişisel Kaynakların Etkileşimi kuramlarının 

önermelerinin doğrulandığını göstermektedir. Buna göre pozitif bir duygu olarak şükran 

bireylerin diğer insanlardan algıladığı sosyal desteği arttırmaktadır. Bu durum şükran 

düzeyi yüksek bireylerin kendilerine, diğer insanlara ve genel olarak hayata karşı daha 

olumlu bir tutum içinde olması ile açıklanabilir. Şükran duymanın gereği olarak genel 

olarak hayatın ve olayların olumlu yönlerine odaklanan, pozitif sosyal karşılaştırmalar 

yapan, aile ve çevresinin kendilerine yaptığı katkıların farkına varan ve bunu onlara 

ifade eden, hayatlarındaki küçük şeylerin bile kıymetini takdir ederek değerinin farkında 
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olan, sahip olmadıkları için üzülmek yerine sahip olduklarına odaklanan bireylerin 

sosyal ilişkileri daha güçlü olur, kendilerine ilişkin düşünceler daha olumlu olur ve öz 

yeterlik algıları daha yüksek olur. Bu durum da onların psikolojik ihtiyaçlarının daha 

çok doyurulmasını sağlar. Bu şekilde psikolojik ihtiyaç doyumu da yükselen bireylerin 

pozitif ilişkiler, amaçlar, katılım, öz kabul, benlik saygısı, yeterlik, toplumsal katkı gibi 

çeşitli boyutlardan oluşan iyi oluş düzeyleri yükselir, bireyler daha çok mutlu olur. 

Benzer şekilde psikolojik ihtiyaç doyumu yükselen bireylerin kendini toparlama gücü 

düzeyleri de yükselir. Buna göre ise şükran duyan, sosyal destek algısı ve benlik saygısı 

yüksek olan, psikolojik ihtiyaç doyumu düzeyi iyi olan bireyler yaşamda karşılaştıkları 

zorluklara karşı daha çok dayanıklı olur, yaşadıkları olumsuzluklardan sonra diğer 

bireylere göre daha çabuk toparlanır ve bu süreçlerden de güçlenerek çıkarlar.  

Şükrana ilişkin sözü edilen bu durum iyimserlik için de geçerlidir. Buna göre 

iyimser bireyler genel olarak hayattan ve diğer insanlardan olumlu beklentiler için 

oldukları ve bir şeylerin iyiye gideceğine ilişkin inanca sahip oldukları için aile, arkadaş 

ve çevrelerindeki diğer insanlarla daha olumlu ilişkiler kurarlar ve bu şekilde sosyal 

destek algıları daha olumlu olur. Bu durum onların ilişkisellik, yeterlik ve özerklik gibi 

psikolojik ihtiyaçlarına ilişkin doyum düzeyinin daha yüksek olmasını sağlar. Bu 

şekilde bireyin hem psikolojik iyi oluş hem de kendini toparlama gücü düzeyi 

yükselmiş olur. Benzer şekilde hayata iyimser bir açıdan bakan bireylerin kendilerine 

ilişkin bakış açıları ve kendilerini değerlendirmeye yönelik algıları da olumlu olur. Bu 

durum onların kendini sevme ve özyeterlik boyutlarından oluşan benlik saygısı 

düzeylerinin yüksek olmasına katkıda bulunmaktadır. Bu yolla benlik saygısı yüksek 

olan bireylerin ilişkisellik, yeterlik ve özerklikten oluşan psikolojik ihtiyaç doyum 

düzeyi yükselir. Bu durum da psikolojik iyi oluş düzeyinin ve yaşanılan 

olumsuzluklardan sonra kendini toparlama gücünün daha iyi olmasına katkı sağlar.  

Bu bulgulara paralel araştırma bulgularına göre pozitif duyguları yoğun 

bireylerin hem kendileriyle ilgili olumlu algılar içinde olmalarından hem de 

karşılaştıkları zorluklarla baş etmede pozitif duygular aracılığıyla yeni kaynaklar 

geliştirmelerinden dolayı hayattan daha fazla doyum aldıklarını göstermektedir (Chon 

ve diğerleri, 2009). Pozitif duyguların bireylerin kendini toparlama gücünü yordamasına 

ilişkin bir değerlendirmede bulunan Fredrickson’e (2001) göre kendini toparlama gücü 

çalışmaları bu gücü yüksek bireylerin yoğun negatif duygu durumlarında daha hızlı 
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kardiyovasküler iyileşme sağladıklarını ortaya koymaktadır. Buna göre pozitif duygular 

da bu sürece katkı sağlayabilir. Pozitif duygular bireylerin yaşadıkları olumsuzluklara 

karşı daha dayanıklı ve sağlam olmalarını sağlayarak kendini toparlama güçlerini 

arttırır. Buna göre bireyler pozitif duygular aracılığıyla daha esnek ve yaratıcı düşünerek 

karşılaştığı olumsuzlukla daha etkili şekilde baş etmenin yollarını arar. Bu durum 

zamanla bireylerin sorunlar karşısında daha kolay ve hızlı toparlanmasını ve bu şekilde 

olumsuzluklara karşı psikolojik olarak daha dayanıklı olmasını sağlar.  

Önerilen modellerin incelenmesinden sonra ulaşılan bu bulgular alanyazındaki 

çeşitli araştırmalarla desteklenmektedir. Bu çerçevede önerilen bu modelin bulgularını 

destekleyen diğer bazı araştırma bulguları aşağıda verilmiştir. 

 Fredrickson, Tugade, Waugh ve Larkin (2003) Pozitif Duyguların Etkileşimi ve 

Kişisel Kaynakların Gelişimi kuramı bağlamında üniversite öğrencileri üzerinde 

yaptıkları araştırmada 11 Eylül saldırılarından sonra bireylerin kendini toparlama gücü 

durumlarını ve çeşitli duygularını incelemişlerdir.  Araştırmada 2001 yılının başlarında 

ve 11 Eylül saldırısını izleyen haftada bireylerin duyguları ölçülmüştür. Araştırma 

sonucunda pozitif duyguların kriz öncesi kendini toparlama gücü düzeyleri ile kriz 

sonrası depresif belirti geliştirme arasındaki ilişkide tam aracı rol oynadığı 

belirlenmiştir. Benzer şekilde pozitif duyguların kriz öncesi kendini toparlama gücü 

düzeyleriyle kriz sonrası kişisel kaynakların gelişimi arasındaki ilişkide tam aracı rol 

oynadığı belirlenmiştir. Diğer bir deyişle, araştırmada pozitif duyguların bir yandan 

kendini toparlama gücü yüksek bireylerin depresif belirtiler geliştirmesini engellerken, 

diğer yandan yaşam doyumu, iyimserlik ve huzur gibi kişisel kaynaklar geliştirmesine 

yardımcı olduğu belirlenmiştir. Benzer bir araştırmada da (Cohn, Fredrickson, Brown, 

Mikels, ve Conway, 2009) 86 öğrencinin bir ay boyunca her gün duyguları ve 

araştırmanın başında ve sonunda yaşam doyumları ve kendini toparlama gücü düzeyleri 

ölçülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre pozitif duyguların hem yaşam doyumu hem de 

kendini toparlama gücü düzeylerindeki artışı anlamlı şekilde yordadığı belirlenmiştir. 

Araştırmada ayrıca negatif duyguların pozitif duyguların etkilerine engel olmadığı, 

kendini toparlama gücünün başlangıç ve bitiş sonrasındaki düzeyleri arasında aracı rol 

oynadığı, kendini toparlama gücü düzeyindeki değişimin pozitif duygular ve yaşam 

doyumu arasında aracı rol oynadığı, pozitif duyguların bireylerin kaynaklarını 

güçlendirerek yaşam doyumlarına katkı sağladığı ortaya konulmuştur.  



95 

 

 

 

Her iki araştırmada ulaşılan bulgular bu araştırmada önerilen modelin 

bulgularıyla tutarlıdır. Bunlarla tutarlı olarak Brissette, Scheier ve Carver (2002) 

üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları bir araştırmada öğrencilerin dönem başında ve 

dönem sonunda algılanan stres, iyimserlik, depresyon, arkadaş ağı gibi çeşitli 

özelliklerini ölçmüşlerdir. Araştırma sonunda yüksek iyimserliğin stres ve depresyon 

düzeyindeki düşük artışla ve algılanan sosyal destek düzeyinin yüksekliği ile ilişkili 

olduğu bulunmuştur. Aynı araştırmadaki aracılık etkisi incelemesi pozitif yorumlamayı 

fazla kullanma ve sosyal destek algısının yüksek olmasının daha iyi uyuma neden 

olduğunu ortaya koymuştur. Buna göre iyimser bireylerin algıladıkları sosyal destek 

yükselmekte ve bu durum onların daha iyi uyum sağlamalarına yardımcı olmaktadır. Bu 

durum iyimserliğin algılanan sosyal destek üzerinden bireyin iyi oluşuna katkı 

sunduğunu göstermektedir. Başka bir çalışma da (Dougall ve diğerleri, 2001) algılanan 

duygusal desteğin uçak kazasında çalışmış arama kurtarma çalışanlarının iyimserlik 

düzeyleriyle daha iyi uyum sağlama düzeyleri arasında aracılık etkisi oynadığını 

göstermiştir. Diğer bir deyişle, iyimser bireylerin duygusal desteğe ilişkin algılarının 

daha olumlu ve yüksek olduğu, bu durumun da onların daha iyi uyum sağlamalarına 

yardım ettiği belirlenmiştir. Bu durum iyimserlikle iyi oluş, uyum sağlama, stresten 

korunma gibi değişkenler arasında aracı değişkenlerin olduğunu göstermektedir. Bu 

çerçevede bu araştırmada sosyal destek algısı, kendini sevme ve özyeterlik 

değişkenlerinin de iyimserlikle psikolojik iyi oluş ve kendini toparlama gücü 

değişkenleri arasında aracı bir rol oynadığı belirlenmiştir. Bu durum iyimserliğin 

bireylerin sosyal destek algıları ve benlik saygısı düzeyleri üzerinde olumlu bir etkiye 

sahip olduğunu, bunun da bireylerin iyi oluşlarını arttırdığını ortaya koymaktadır.  

Araştırmada benlik saygısı ve sosyal destek şükran ile iyi oluş arasındaki ilişkide 

yer alan değişkenlerden biri olarak belirlenmiştir. Sosyal desteğin şükran ile iyi oluş 

arasındaki aracı rolüne ilişkin benzer bir çalışma Lin (2016) tarafından yapılmıştır. 

Tayvanlı üniversite öğrencileri üzerinde yapısal eşitlik modellemesinden yararlanılarak 

yapılan bu araştırmanın sonucunda algılanan sosyal desteğin şükran duyma ile iyi oluş 

arasında kısmi bir aracı rol oynadığı belirlenmiştir. Benzer şekilde Wood ve diğerlerinin 

(2008) yaptıkları araştırmada da sosyal desteğin şükran ile iyi oluş arasındaki ilişkide 

aracılık rolü oynadığı belirlenmiştir. Algılanan sosyal destek gibi, benlik saygısının da 

şükran ve iyi oluş arasındaki aracı değişkenlerden biri olduğu belirlenmiştir. Buna 

paralel olarak, bu araştırmada test edilen hipotetik modeldeki değişkenlere benzer 
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değişkenlerle Çinli üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma yapan Kong, Ding ve 

Zhao (2015) şükran, benlik saygısı, sosyal destek ve yaşam doyumu arasındaki ilişkileri 

incelemişlerdir. Araştırma sonucunda sosyal desteğin şükran ile yaşam doyumu 

arasındaki ilişkide tam aracılık rolü oynadığı, ayrıca şükranın sosyal destek ve benlik 

saygısı aracılığıyla yaşam doyumunu yordadığı ortaya konulmuştur. 

Algılanan sosyal destek şükranla iyi oluş arasındaki ilişkide olduğu gibi, 

iyimserlikle iyi oluş ve kendini toparlama gücü arasındaki ilişkide de aracı 

değişkenlerden biri olarak belirlenmiştir. Bununla tutarlı olarak Sun ve diğerlerinin 

(2014) Çinli üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları araştırmada algılanan sosyal 

desteğin şükran duyma ile psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkide aracı rol oynadığı,  

kanser hastaları ile yapılan çalışmada iyimserliğin pozitif duygulanım üzerinde 

doğrudan etkiye sahip olduğu, sosyal desteğin bu ilişkideki aracı değişkenlerden biri 

olduğu (Hodges ve Winstanley, 2012) ortaya koymuştur. Ancak iyimserlik, sosyal 

destek, psikolojik iyi oluş ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkilerin incelendiği başka bir 

araştırmada (Ferguson, Goodwin, 2010) ise daha farklı bir bulguya ulaşılmıştır. Buna 

göre araştırmada iyimserliğin psikolojik iyi oluş ve öznel iyi oluş ile ilişkili olduğu, 

sosyal desteğin iyimserlikle öznel iyi oluş arasındaki ilişkide aracılık rolü oynadığı 

ancak iyimserlikle psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkide aracı role sahip olmadığı 

belirlenmiştir. Bu çerçevede sosyal desteğin psikolojik iyi oluşa aracı yollarla etki 

etmesine ilişkin başka çalışmalara da ihtiyaç bulunmaktadır.  

Araştırmada ihtiyaç doyumu iyi oluşa aracılık etkisiyle katkı sağlayan 

değişkenlerden biri olarak bulunmuştur. Bununla tutarlı olarak Froh, Yurkewicz, 

Kashdan (2009) ergenlerle yaptıkları çalışmada öznel iyi oluş, şükran, prososyal 

davranış, fiziksel belirtiler, sosyal destek arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Araştırma 

sonucunda şükran ile olumlu duygulanım, yaşam doyumu, iyimserlik, sosyal destek, 

prososyal davranış olumlu ilişkiler elde edilmiştir. Araştırmada ayrıca ilişki doyumunun 

şükran ile fiziksel belirtiler arasındaki ilişkide aracılık etkisi gösterdiği ortaya 

konulmuştur. 

Araştırmada elde edilen bulgulardan, test edilen yapısal modelden ve bu 

bulguları destekleyen araştırma bulgularından hareketle şükran, iyimserlik, sosyal 

destek, benlik saygısı, kendini toparlama gücü ve iyi oluş değişkenlerinin birbirileriyle 

anlamlı ilişkiler içinde oldukları oldukları belirlenmiştir. İncelenen model çerçevesinde, 
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sözü edilen değişkenler arasında doğrudan ve dolaylı etkilerin olduğu ortaya 

konulmuştur.  
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BÖLÜM 4 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada kapsamlı bir alanyazın taramasına dayalı olarak önerilen bir 

modelin Türkiye’de öğrenim görmekte olan üniversite öğrencileri üzerinde test edilmesi 

amaçlanmıştır. Bu çerçevede katılımcılarda şükran ve iyimserlik düzeylerinin algılanan 

sosyal destek, benlik saygısı ve psikolojik ihtiyaç doyumu değişkenleri aracılığıyla 

psikolojik iyi oluş ve kendini toparlama gücü düzeylerini yordayıp yordamadığı yapısal 

eşitlik modellemesi ile incelenmiştir. Araştırma çerçevesinde Şükran Ölçeği 

geliştirilmiş ve Psikolojik İhtiyaç Doyumun Denge Ölçeğinin Türkçeye uyarlama 

çalışması yapılmış ve alanyazın taramasına dayalı olarak önerilen hipotetik model test 

edilmiştir. Yapılan bu araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

1. Araştırmada kullanılan bütün ölçme araçlarının ölçme modelleri, geçerlik ve güvenirlik

değerleri yapısal eşitlik modellemesi için uygun sonuçlar vermiştir.

2. Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş düzeyi cinsiyete göre farklılaşmamakta,

sınıf düzeyine göre farklılaşmaktadır. Buna göre 4. sınıf öğrencilerinin iyi oluş

düzeylerinin 2. sınıf öğrencilerine göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Katılımcıların kendini toparlama gücü düzeyleri cinsiyete ve sınıf düzeyine göre

değişmemektedir.

3. Katılımcıların şükran, iyimserlik, benlik saygısı, sosyal destek, psikolojik ihtiyaç

doyumu, psikolojik iyi oluş ve kendini toparlama gücü düzeyleri birbiriyle anlamlı

pozitif ilişkilere sahiptir. Buna göre herhangi bir değişkenin puanındaki artış diğer

değişkenlerin puanlarının da artmasına neden olmaktadır.

4. Bu araştırmanın özgün bulgularından biri Türk kültüründe çok boyutlu bir yapı olarak

ele alınan ve buna ilişkin bir ölçme aracının geliştirilip uygulandığı şükran duyma

kavramının bireylerin kişisel kaynaklarıyla güçlü bir ilişkiye sahip olduğunun ortaya

konmasıdır. Araştırmada şükran duymanın iyimserlik, algılanan sosyal destek, benlik

saygısı, psikolojik ihtiyaç doyumu, psikolojik iyi oluş, kendini toparlama gücü gibi

önemli birçok değişkenle anlamlı pozitif ilişkilere sahip olduğu belirlenmiştir. Bu

durum şükran duymanın bireylerin ruh sağlığıyla doğrudan ilişkili bir değişken olarak

ele alınıp yararlanılabilecek kavramlardan biri olduğunu göstermektedir.

5. Araştırmada önerilen ve test edilip iyi uyum değerleri veren modele göre katılımcıların

şükran duyma düzeylerinin sosyal destek algısı üzerinde, sosyal desteğin psikolojik
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ihtiyaç doyumu üzerinde, psikolojik ihtiyaç doyumunun da psikolojik iyi oluş ve 

kendini toparlama gücü düzeyi üzerinde anlamlı pozitif etkilere sahip olduğu 

belirlenmiştir. Bu durum şükran duymanın sosyal destek aracılığıyla psikolojik ihtiyaç 

doyumunu yordadığını, sosyal desteğin de psikolojik ihtiyaç doyumu aracılığıyla 

psikolojik iyi oluş ve kendini toparlama gücünü yordadığını göstermektedir. Diğer bir 

deyişle, şükran duyma algılanan sosyal destek ve psikolojik ihtiyaç doyumu 

değişkenleri aracılığıyla üniversite öğrencilerinin hem iyi oluş düzeylerini hem de 

kendini toparlama gücü düzeylerini arttırmaktadır. Buna göre şükran düzeyi yüksek 

bireylerin algıladıkları sosyal destek daha fazla olur ve bu durum onların ilişkisellik, 

yeterlik ve özerklik ihtiyaç doyumlarının artmasını sağlar. Psikolojik ihtiyaç 

doyumunun artması da bireylerin psikolojik iyi oluş ve kendini toparlama gücü 

düzeylerinin yükselmesine katkı sağlar. Benzer şekilde şükran duyma düzeyi yüksek 

bireylerin kendilerine ilişkin öz yeterlik algıları ve kendilerini sevme düzeyleri daha 

yüksek olmaktadır. Bu durum onların psikolojik ihtiyaç doyumlarını arttırarak 

psikolojik iyi oluş ve kendini toparlama gücü düzeylerinin yükselmesine katkı sağlar.  

6. Araştırmada test edilen modele ilişkin diğer bir bulgu da iyimserliğin kişisel 

kaynakların gelişimine olumlu etki yapmasıyla ilgilidir. Buna göre iyimserlik bireylerin 

algılanan sosyal destek ve benlik saygısı düzeyleri üzerinde, sosyal destek ve benlik 

saygısı düzeyleri psikolojik ihtiyaç doyumu üzerinde, psikolojik ihtiyaç doyumu ise 

katılımcıların psikolojik iyi oluş ve kendini toparlama gücü düzeyleri üzerinde anlamlı 

etkilere sahiptir. Bu durum iyimserliğin algılanan sosyal destek ve benlik saygısı 

aracılığıyla bireylerin psikolojik ihtiyaç doyumunu yordadığını, algılanan sosyal destek 

ve benlik saygısı düzeylerinin ise bireylerin psikolojik iyi oluş ve kendini toparlama 

gücü düzeylerini yordadığını ortaya koymaktadır. Bu bulgulara göre iyimserlik 

düzeyleri yüksek bireylerin aile, arkadaş ve kendileri için önemli olan diğer insanlardan 

algıladıkları sosyal destek daha yüksek olur. Algılanan sosyal desteğin yüksek olması 

bireylerin ilişkisellik, yeterlik ve özerklik psikolojik ihtiyaçlarının doyum düzeyini 

yükseltir. Psikolojik ihtiyaç doyumunun artması da bireylerin hem psikolojik iyi oluş 

düzeylerini hem de kendini toparlama gücü düzeylerini yükseltir. Benzer şekilde 

iyimser bireylerin kendilerini ilişkin öz yeterlik algıları ve kendini sevme düzeyleri daha 

yüksek olur. Bu durum onların psikolojik ihtiyaç doyumlarını arttırarak psikolojik iyi 

oluş ve kendini toparlama gücü düzeylerinin yükselmesine katkı sağlar.  
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Araştırmanın bütün süreçleri boyunca edinilen izlenimler ve araştırma 

sonucunda ulaşılan bu sonuçlar çerçevesinde genel olarak ruh sağlığı alanında özel 

olarak ise Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çalışan araştırmacı ve 

uygulayıcılara çeşitli öneriler sunulmuştur. Sunulan önerilerin ulaşılan bulguların 

uygulamaya yansıtılması ve bundan sonra bu araştırmada ele alınan değişkenlerle ilgili 

yapılacak yeni araştırmalarda araştırmacı ve uygulayıcılara çeşitli açılardan fayda 

sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede alanda çalışan uygulayıcılar için şu öneriler 

sunulmaktadır:  

Araştırmada şükran duyma ve iyimserliğin sosyal destek, benlik saygısı 

değişkenleri aracılığıyla bireylerin iyi oluş ve kendini toparlama gücü düzeylerine katkı 

sağladığı belirlenmiştir. Bu durumun uygulayıcılar için çeşitli doğurgularından söz 

edilebilir:   

1. Uygulayıcıların bireyle ve grupla psikolojik danışma, psikoeğitim 

programları, seminer ve çalıştay gibi çeşitli yollarla bireylerde şükran, iyimserlik gibi 

pozitif duyguların ortaya çıkarılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapması 

yararlı olacaktır. Diğer yandan şükran ve iyimserlik gibi özellikler alanyazında kişilik 

eğilimi olarak da ele alındığı için özellikle pozitif duygulara yönelik bu çalışmaların 

erken çocukluk döneminde yapılması daha kalıcı etkiler oluşturabilecektir. Psikolojik 

danışma sürecinde pozitif duyguların ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi danışma 

sırasında gevşeme ve rahatlama gibi teknikler kullanılarak, danışanların hoşlarına giden 

etkinliklere katılımları teşvik edilerek, ya da geçmişte yaşadıkları en güzel anıları 

paylaşmaları istenerek sağlanabilir (Fredrickson ve diğerleri, 2003)  

2. Sosyal destek ve benlik saygısı aracı değişkenler olarak bireylerin pozitif 

duygularıyla kişisel kaynakları arasında bir köprü işlevi görmektedir. Bu yüzden sosyal 

destek algısı ve benlik saygısı ile ilgili farkındalığın arttırılması ve bu özelliklerin 

geliştirilmesi ile ilgili bireysel çalışmaların ve grup çalışmalarının bireylerin ihtiyaç 

doyumuna, psikolojik iyi oluşlarına ve kendini toparlama gücü düzeylerine anlamlı 

katkılar sağlaması beklenmektedir.  

3. Kendini toparlama gücü ile ilgili alanyazında risk faktörleri ve koruyucu 

faktörler önemli yer tutmaktadır. Ancak pozitif duyguların da aracı mekanizmalar 

aracılığıyla bu sürece katkı sağlayabileceği anlaşılmıştır. Bu yüzden kendini toparlama 
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gücü müdahalelerinde pozitif duygulara ilişkin müdahalelerden yararlanmanın sürece 

önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.  

4. Şükran kavramı bu çalışma çerçevesinde Türk kültüründe 

kavramsallaştırılmış ve şükran duymanın iyi oluşla güçlü bir ilişkisi olduğu ortaya 

konulmuştur. Bu çerçevede hem şükran duyma özelliğini geliştirme hem de şükran 

aracılığıyla iyi oluşu arttırmaya yönelik uygulamaların yapılması yararlı olacaktır. Bu 

çerçevede şükran günlükleri tutma, geçmişte kendisine herhangi bir iyilikte bulunmuş 

kişilere yönelik şükran mektupları yazma, hayatındaki olumlu gelişmeleri fark etme, 

görülen bir iyilik karşısında insanlara teşekkür etme gibi çeşitli etkinlikler aracılığıyla 

bireylerde şükran duyma özelliği geliştirilerek iyi oluşlarına katkı sağlanabilir.  

5. Eğitim alanında göreli olarak yeni bir alan olan pozitif psikoloji ve bu 

çerçevede pozitif duygular konusunun yararlanılabilecek önemli bir kaynak olabileceği 

düşünülmektedir. Bu çerçevede özellikle kapsamlı gelişimsel rehberlik programları 

çerçevesinde kazanımlar ve yeterlikler belirlenirken pozitif duygulara da yer vermenin 

ve pozitif duyguların kişisel kaynakları inşa etmesinden yararlanıp öğrencilerin iyi 

oluşlarını arttırmanın yararlı olabileceği düşünülmektedir. Benzer şekilde üniversite 

öğrencilerine yönelik rehberlik hizmetlerinde pozitif psikloji alanındaki çalışmalardan 

yararlanılabilir ve müdahale hizmetlerinde pozitif duygulara yer verilebilir. 

Araştırmanın çeşitli süreçlerinden edinilen deneyimler ve bütününden elde 

edilen sonuçlar bağlamında araştırmacılar için de şu noktalara dikkat etmenin yararlı 

olabileceği düşünülmektedir:  

1. Bu araştırmada alanyazına dayalı olarak önerilip test edilen modelin ve 

bu çerçevede yapılabilecek benzer çalışmaların çocuklar, ergenler, yetişkinler ve 

yaşlılar, kronik hastalığı olan bireyler, engelli grupları gibi farklı gruplarda 

çalışılmasının yararlı olacağı, pozitif duyguların bu gruplarda da çeşitli konularla ilgili 

yararlı şekilde değerlendirilebileceği düşünülmektedir.  

2. Bu araştırmada aracı değişkenler olarak sosyal destek, benlik saygısı ve 

psikolojik ihtiyaç doyumu değişkenleri alınmıştır. Alanyazında baş etme veya problem 

çözme yolları da bu çerçevede aracı değişkenler olarak ele alınmıştır. Araştırmacıların 

benzer modeller için aracılık etkisi olabilecek yeni değişkenler kullanmasının 

alanyazına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu çerçevede Pozitif Duyguların ve 
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Kişisel Kaynakların Etkileşimi kuramı çerçevesinde bilişsel esnekliğin pozitif 

duygularla kişisel kaynaklar arasındaki aracı rolü incelenebilir.  

3. Araştırmada temel yordayıcı değişkenler olarak iyimserlik ve şükran

duymadan yararlanılmıştır. Bu çerçevede yeni araştırmalarda neşe, huzur, kanaat, merak 

gibi çeşitli pozitif duygulardan yararlanılabilir ve bu duyguların iyi oluşa katkı sunma 

mekanizmaları incelenebilir.  

4. Araştırmada önerilen ve test edilen modele ilişkin deneysel araştırma

çalışmaları tasarlanabilir ve modelin uygulamada etkili olup olmadığı incelenebilir. 

5. Araştırmada Türkçe uyarlama çalışması yapılan Psikolojik İhtiyaç

Doyumunda Denge Ölçeği ve İki Boyutlu Benlik Saygısı Ölçeği kullanılarak 

katılımcıların ihtiyaç doyumu ve benlik saygısı düzeyleri ölçülmüştür. Ancak Çiğdem 

Kağıtçıbaşı’nın (Kağıtçıbaşı, 1996) benliğe ilişkin yaptığı çalışmalar, özerk-ilişkisel 

benlik kurgusu modeli gibi kültüre özgü özellikler göz önünde bulundurularak bu 

özellikleri ölçmeye yönelik kültüre özgü araçların geliştirilmesinin daha yararlı 

olabileceği düşünülmektedir.  
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Ek 1: Bilgilendirilmiş Onay Formu 

Değerli Katılımcı; 

Bu çalışma Doç. Dr. İlhan YALÇIN danışmanlığında yürüttüğüm doktora tezim 

kapsamında yapılmaktadır. Araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinde psikolojik iyi 

oluş ve kendini toparlama gücü düzeyleriyle ilişkili değişkenleri incelemek ve bu 

bağlamada daha önce yapılmış araştırmalar bağlamında önerilen bir modeli test 

etmektir. Araştırmanın sonucunda katılımcıların iyi oluş ve kendini toparlama gücü 

düzeylerini açıklamaya ilişkin bir model ortaya çıkması ve iyi oluş mekanizmasına 

anlamaya yönelik bulgulara ulaşılması beklenmektedir. Ulaşılan bulgular rehberlik ve 

psikolojik danışma hizmetlerinin uygulama ve araştırmalarında kullanılacaktır. 

Araştırmada sizden verilen ölçme araçlarını sizi en doğru yansıtacak şekilde 

doldurmanız istenmektedir. Eksik doldurulan formlar geçersiz sayılacağı için bütün 

ölçekleri eksiksiz işaretlemeniz önemlidir. Araştırma gizlilik esasına göre yürütüleceği 

için araştırma sürecinde hiçbir şekilde isim bilgileriniz alınmayacak ve kişisel 

değerlendirme yapılmayacaktır. Formaları doldurmanız ortalama 15-20 dakika 

sürmektedir. Araştırmaya katılmak tamamen gönüllük esasına dayanmaktadır. Ancak 

gerek bu çalışmada gerek alanda yapılan diğer araştırmalarda daha sağlıklı bilgilere 

ulaşılması açısından katılımınıza ihtiyaç duyulmaktadır. Araştırmada katılımcılar için 

risk oluşturabilecek ve onlara zarar verebilecek herhangi bir olumsuz durum 

beklenmemektedir.  

Araştırma süreciyle ilgili ve dolduracağınız formalarla ilgili sormak istediğiniz soru 

varsa veri toplama sürecinde veya öncesinde sorabilirsiniz. Katılımınız ve ölçekleri 

içtenlikle doldurduğunuz için teşekkür ediyorum.  

Arş. Gör. Ferhat Kardaş 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi 

İletişim: E-mail: kardas-90@hotmail.com 

Oda No: 7310 (Dahili Telefon) 
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1.Amaçlı ve anlamlı bir yaşam sürdürüyorum 1 2 3 4 5 6 7 

3.Günlük aktivitelerime bağlı ve ilgiliyim 1 2 3 4 5 6 7 

4.Başkalarının mutlu ve iyi olmasına aktif olarak 

katkıda bulunurum 
1 2 3 4 5 6 7 

5.Benim için önemli olan etkinliklerde yetenekli ve 

yeterliyim 
1 2 3 4 5 6 7 

8.İnsanlar bana saygı duyar 1 2 3 4 5 6 7 
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Ek 4. Risk Faktörleri Belirleme Listesi Örnek Maddeler 

  Erken doğmuş olma 

  Kronik bir hastalığa sahip olma 

  Özel eğitime muhtaç olma 

  Akademik başarısızlık yaşama 

  Şiddete maruz kalma 

  Cinsel istismara maruz kalma 

  Alkol, uyuşturucu vb. madde kullanma 

  Erken yaşta çocuk sahibi olma 

  Evlatlık olarak bir ailenin yanında yetişme 

  Dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite sorunu yaşama 

  Kötümser bir kişilik yapısına sahip olma 

  Kendine güvenin az olması 

  Anne ve/veya babanın fiziksel ya da ruhsal bir hastalığa sahip olması 

  Anne ve babanın boşanması 

  Tek ebeveynle yaşama (anne ya da babayı kaybetmiş olma) 

  Üvey anne/baba ile yaşama
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Ek 5. Kendini Toparlama Gücü Ölçeği Örnek Maddeler 

 

 

  

  KESİNLİKLE           KESİNLİKLE      

KATILIYORUM       KATILIYORUM 

1 Yaptığım planlara uyarım 1 2 3 4 5 6 7 

2 İşlerin bir şekilde üstesinden gelirim 1 2 3 4 5 6 7 

5 Gerektiğinde kendi başıma ayakta kalabilirim 1 2 3 4 5 6 7 

6 Hayatta başardıklarımla gurur duyarım 1 2 3 4 5 6 7 

7 Genellikle ileriye dönük düşünürüm 1 2 3 4 5 6 7 

10 Kararlı biriyim 1 2 3 4 5 6 7 

11 Olayların ayrıntılarını genellikle merak etmem 1 2 3 4 5 6 7 

12 İşleri zamanında yaparım 1 2 3 4 5 6 7 

15 Çoğu zaman gülecek bir şey bulurum 1 2 3 4 5 6 7 

16 Zor durumlarda, kendime olan güvenim bana güç verir 1 2 3 4 5 6 7 

17 Zor durumlarda insanların genellikle güvenebileceği biriyim 1 2 3 4 5 6 7 

20 Hayatımın bir anlamı vardır 1 2 3 4 5 6 7 

21 Hakkında bir şey yapamayacağım konulara takılıp kalmam 1 2 3 4 5 6 7 

24 Beni istemeyen insanların olması benim için problem değildir 1 2 3 4 5 6 7 
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Ek 6. Yaşam Yönelimi Testi Örnek Maddeler 
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1. Ne olacağının önceden kestirilemediği durumlarda hep en iyi 

sonucu beklerim. 
     

2. Kolayca gevşeyip rahatlayabilirim.      

3. Bir işimin ters gitme olasılığı varsa mutlaka ters gider.      

6. Arkadaşlarımla birlikte olmaktan hoşlanırım.      

7. Yapacak bir şeylerimin olması benim için önemlidir.      

10. Moralim öyle kolay kolay bozulmaz.      

11. Her türlü olayda bir iyi yan bulmaya çalışırım.       

12. Başıma iyi şeylerin geleceğine pek bel bağlamam.      
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Ek 7. Şükran Ölçeği 
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1 Hayatın güzelliklerle dolu olduğuna inanırım. 1 2 3 4 5 

2 
Elde ettiğim başarılarda başkalarının önemli katkısının 

olduğunu düşünürüm. 
1 2 3 4 5 

3 Hayatımda bardağın dolu tarafını görürüm. 1 2 3 4 5 

4 
Geçmişte benim için yaptıklarından dolayı şükran 

duyduğum insanlar var. 
1 2 3 4 5 

5 
Başıma gelen istenmeyen olayların olumlu yanlarının 

olabileceğini düşünürüm. 
1 2 3 4 5 

6 
Hayatımdaki başarılarda çevremin ve arkadaşlarımın 

büyük katkısı var. 
1 2 3 4 5 

7 
Hayatın olumsuzluklara rağmen güzel olduğuna 

inanırım. 
1 2 3 4 5 

8 Birçok insana ödenecek gönül borcum vardır. 1 2 3 4 5 

9 
Çevremdeki insanların olumlu yönlerini fark ettiğimde 

bunu onlara ifade ederim. 
1 2 3 4 5 

10 
Aileme benim için yaptıklarından dolayı şükran 

duyuyorum. 
1 2 3 4 5 

11 Bir iyilik karşısında teşekkür etmekte zorlanmam. 1 2 3 4 5 

12 Hayatımda her zaman şükran duyacağım şeyler olur. 1 2 3 4 5 

13 
Hayatımdaki bütün olumlu şeylerde başka kişi veya 

faktörlerin de katkısının olduğuna inanırım. 
1 2 3 4 5 

14 
Elde ettiğim basit olumlu sonuçlar bile şükran 

duygularımı tetikler. 
1 2 3 4 5 

15 
Bana yapılan iyiliklere karşı memnuniyetimi ifade 

etmekte zorlanmam. 
1 2 3 4 5 

16 Küçük bir olay bile şükran duygularımı arttırabilir. 1 2 3 4 5 

17 
Bir iyilik karşısında insanlara yaptıklarının benim için 

önemli olduğunu ifade ederim. 
1 2 3 4 5 

18 Hayatta herkesin şükran duyacağı bir şeyler vardır. 1 2 3 4 5 

19 
Hayatta hak ettiğim pek çok şeyi elde ettiğimi 

düşünürüm. 
1 2 3 4 5 

20 Koşulları benden daha kötü olanlara bakıp şükrederim. 1 2 3 4 5 

21 
Diğer insanlarla kıyaslandığında koşullarımın iyi 

olduğunu düşünürüm. 
1 2 3 4 5 

22 
Benden kötü durumda olan insanların durumlarını 

düşünmek şükran duygularımı arttırır. 
1 2 3 4 5 

23 Hayatta şanslı bir insan olduğumu düşünürüm. 1 2 3 4 5 

24 
Dünyaya baktığımda şükran duyulacak birçok şeyin 

olduğunu görürüm. 
1 2 3 4 5 

25 
Hayatımın memnun olduğum yönleri şikâyetçi olduğum 

yönlerinden fazladır. 
1 2 3 4 5 
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Ek 8. İki Boyutlu Benlik Saygısı Ölçeği Örnek Maddeler 
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1. Kendimi değersiz görmeye eğilimliyim.

4. Uğrunda çaba gösterdiğim hemen her işi başarabilirim.

7. Kendime karşı olumsuz tutum içindeyim.

8. Bazen benim için önemli olan şeyleri başarmakta zorlanırım.

9. Kendimden gayet memnunum.

12. Birçok konuda oldukça başarılıyımdır

13. Hedeflerimi gerçekleştirmede bazen başarısız olurum.

16. Keşke yaptığım işlerde daha becerikli olsam.
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Ek 9. Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği Örnek Maddeler 
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1. Ailem ve arkadaşlarım dışında olan ve ihtiyacım olduğunda yanımda 

olan bir insan (örneğin, flört, nisanlı, sözlü, akraba, komsu, doktor) var. 
1 2 3 4 5 6 7 

2. Ailem ve arkadaşlarım dışında olan ve sevinç ve kederlerimi 

paylaşabileceğim bir insan (örneğin, flört, nisanlı, sözlü, akraba, 

komsu, doktor) var. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Ailem ( örneğin, annem, babam, esim, çocuklarım, kardeşlerim) bana 

gerçekten yardımcı olmaya çalışır. 
1 2 3 4 5 6 7 

6. Arkadaşlarım bana gerçekten yardımcı olmaya çalışırlar. 1 2 3 4 5 6 7 

7. İsler kötü gittiğinde arkadaşlarıma güvenebilirim. 1 2 3 4 5 6 7 

8. Sorunlarımı ailemle (örneğin, annemle, babamla, esimle, çocuklarımla, 

kardeşlerimle) konuşabilirim.  
1 2 3 4 5 6 7 

11. Kararlarımı vermede ailem (örneğin, annem, babam, esim, çocuklarım, 

kardeşlerim) bana yardımcı olmaya isteklidir.  
1 2 3 4 5 6 7 

12. Sorunlarımı arkadaşlarımla konuşabilirim.  1 2 3 4 5 6 7 
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Ek 10. Psikolojik İhtiyaç Doyumunda Denge Ölçeği (PİDDÖ) 
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1 
Beni önemseyen ve benim önemsediğim insanlarla aramda bir bağ 

olduğunu hissederim 
1 2 3 4 5 

2 
Benim için önemli olan insanlara karşı kendimi yakın ve ilişkili 

hissederim. 
1 2 3 4 5 

3 
Genelde zamanımı geçirdiğim insanlara karşı, güçlü bir yakınlık 

hissederim.  
1 2 3 4 5 

4 Önem verdiğim insanlar tarafından takdir edilmediğimi hissederim. 1 2 3 4 5 

5 Genel olarak kendimi yalnız hissederim. 1 2 3 4 5 

6 
Genelde iyi anlaştığım insanlarla anlaşmazlık veya çatışmalar 

yaşarım. 
1 2 3 4 5 

7 Zor şeyleri bile iyi yaparım. 1 2 3 4 5 

8 Aldığım zor görevleri veya projeleri başarıyla tamamlarım. 1 2 3 4 5 

9 Zorlayıcı engellerin üstesinden gelirim. 1 2 3 4 5 

10 Kendimi yetersiz hissettiren aptalca şeyler yaparım. 1 2 3 4 5 

11 Genellikle başarısızlıklar yaşarım veya bir şeyleri iyi yapamam. 1 2 3 4 5 

12 İyi olmam gereken şeyleri yaparken zorlanırım. 1 2 3 4 5 

13 Tercihlerim “gerçek benliğimi” yansıtır. 1 2 3 4 5 

14 Bir şeyleri kendi istediğim gibi yapmakta özgürüm. 1 2 3 4 5 

15 Gerçekten ilgimi çeken şeyleri yaparım. 1 2 3 4 5 

16 Bana sürekli ne yapmam gerektiğini söyleyen insanlar var. 1 2 3 4 5 

17 İsteğimin aksine bazı şeyleri yapmak zorunda kalırım. 1 2 3 4 5 

18 
Kurtulmak istediğim halde, üzerimde kurtulamadığım birçok baskı 

var. 
1 2 3 4 5 
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