
EŞ TÜKENMİŞLİĞİ ÜZERİNDE İLİŞKİ İNANÇLARI, ÇATIŞMA ÇÖZÜM

STİLLERİ, İŞ-AİLE ÇATIŞMASI VE SIKINTIYI TOLERE ETMENİN ETKİSİ

Bahrican ÖĞÜN Gamze KARADAYI KAYNAK

Bu araştırma, evli bireylerin ilişki inançları, çatışma çözüm stilleri, iş-aile çatışması, sıkıntıyı

tolere etme ve eş tükenmişliği düzeylerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın

örneklemini, gönüllü olarak çalışmaya katılan en az bir yıllık evli ve çalışan 217 birey

oluşturmaktadır. Katılımcıların 123’ü kadın, 94’ü erkektir. Araştırmada veri toplama aracı

olarak; Kişisel Bilgi Formu, İlişki İnançları Ölçeği, Çatışma Çözüm Stilleri Ölçeği, İş-Aile

Çatışması Ölçeği, Sıkıntıyı Tolere Etme Ölçeği ve Eş Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır.

Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizinde korelasyon, regresyon ve aracılık

analizleri yürütülmüştür. Araştırma sonucunda, ilişki inançları ve olumlu çatışma çözüm stili

ile eş tükenmişliği arasında negatif yönde; olumsuz çatışma çözüm stili, iş-aile çatışması ve

sıkıntıyı tolere etme ile eş tükenmişliği arasında pozitif yönde ilişkiler olduğu saptanmıştır.

İlişki inançları, çatışma çözüm stilleri, iş-aile çatışması ve sıkıntıyı tolere etme düzeyi eş

tükenmişliğinin toplam varyansının %31’ini açıkladığı görülmüştür. Yürütülen aracılık analizi

sonucuna göre, ilişki inançları ile eş tükenmişliği arasındaki ilişkide olumlu çatışma çözüm

stillinin kısmi aracı rolü olduğu bulunmuştur. Ayrıca iş-aile çatışması ile eş tükenmişliği

arasındaki ilişkide sıkıntıyı tolere etmenin düzenleyici rolü incelenmiş ve sıkıntıyı tolere

etmenin düzenleyici rolü olmadığı görülmüştür. Araştırma sonuçları, alanyazın ışığında

tartışılmış ve yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: eş tükenmişliği, ilişki inançları, çatışma çözüm stilleri, iş-aile çatışması,

sıkıntıyı tolere etme



AİLE İLETİŞİM KALIPLARI İLE SOSYAL KAYGI ARASINDAKİ İLİŞKİDE

BİLİŞSEL ÇARPITMALAR VE DUYGUSAL ZEKANIN ARACI ROLÜ

Eylem UZUNHASANOĞLU Özge SARIOT ERTÜRK

Bu araştırma, aile iletişim kalıpları ile sosyal kaygı ilişkisinde bilişsel çarpıtmalar ve

duygusal zekanın aracı rolünü incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 151

(%65.7) kadın, 79 (%34.3) erkek olmak üzere toplam 230 kişi oluşturmaktadır. Katılımcıların

yaşları 18-25 arasında değişmektedir (X̄= 21.4, SS = 1.81). Araştırmanın verileri Aile İçi

İletişim Kalıpları Ölçeği, İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği, Duygusal Zeka

Değerlendirme Ölçeği ve Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği aracılığıyla toplanmıştir. Bilişsel

çarpıtmalar ve duygusal zekanın aracı rolü, Seri Çoklu Aracılık Modeli kullanılarak SPSS 20

istatistik paket programı uzantısı olan PROCESS makro yazılımıyla test edilmiştir. Aracılık

analizleri sonunda, diyalog ve uyum yönelimi için kurulan iki modelin istatistiksel olarak

anlamlı olduğu görülmüştür. Aile iletişim kalıb(lar)ının, bilişsel çarpıtmalar ve duygusal zeka

aracılığıyla sosyal kaygı üzerindeki seri aracılık etkisi istatistiksel olarak anlamlı değildir.

Model1'deki dolaylı yollardan diyalog yönelimi aile iletişim kalıbı ile sosyal kaygı arasındaki

ilişkide duygusal zekanın tam aracı rolü, Model2'de ise uyum yönelimi aile iletişim kalıbı ile

sosyal kaygı arasındaki ilişkide bilişsel çarpıtmaların kısmı aracı rolü olduğu görülmüştür.

Bulgular ilgili alanyazın doğrultusunda tartışılmış ve çeşitli öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Aile İletişim Kalıpları, Bilişsel Çarpıtmalar, Duygusal Zeka, Sosyal

Kaygı, Seri Aracılık Modeli



GENÇ YETİŞKİNLERDE ALGILANAN EBEVEYN PSİKOLOJİK KONTROLÜ VE

YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖZ YETERLİK İNANCININ ARACI

ROLÜ

Özlem BİRGÜL Özge SARIOT ERTÜRK

Araştırmanın amacı, algılanan ebeveyn psikolojik kontrolü ve yaşam doyumu arasındaki

ilişkide genel öz yeterlik inancının aracı rolünün test edilmesidir. Çalışmada, üniversitelerin

çeşitli bölümlerinde öğrenim gören 18-25 yaş arasındaki 141'i kadın, 41'i erkek, toplam 182

katılımcı gönüllü olarak yer almıştır. Araştırma verileri çevrimiçi ‘Google Forms’ uygulaması

aracılığı ile toplanmıştır. Katılımcılardan Demografik Bilgi Formu, Psikolojik Kontrol Ölçeği,

Genel Öz Yeterlik Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği'ni doldurmaları istenmiştir. Katılımcılar

Psikolojik Kontrol Ölçeği ile anne ve babalarını ayrı ayrı değerlendirmişlerdir. Aracılık

analizleri, SPSS 25 uzantısı olan Process yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen

bulgulara göre, genel öz yeterlik inancının algılanan anne psikolojik kontrolü ile yaşam

doyumu arasındaki ilişkide ve algılanan baba psikolojik kontrolü ile yaşam doyumu

arasındaki ilişkide aracı rolünün olmadığı görülmüştür. Araştırma kapsamında elde edilen

bulgular, alanyazın doğrultusunda tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Ebeveyn Psikolojik Kontrolü, Öz Yeterlik İnancı, Yaşam Doyumu.



ANLIK KAYGININ DİKKAT YANLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN SİGARA

YOKSUNLUĞUNDA İNCELENMESİ

Ayşegül CONİK Fatma Ebru ATEŞ

Bu çalışmanın amacı sigara kullanan, sigara kullanmayan ve sigaradan yoksun bırakılmış

katılımcıların anlık kaygı düzeyine göre gruplandırılması ve dikkat yanlılığı performanslarının

incelenmesidir. Araştırmanın örneklemi internet yoluyla ulaşılmış 18-30 arası yaş arası genç

yetişkinlerden oluşmaktadır. Katılımcılara ilk olarak Bilgilendirilmiş Onam Formu,

Demografik Bilgi Formu ve Fagerström Nikotin Bağımlılığı Ölçeği çevrimiçi olarak

sunulmuştur. Çalışmada sigara kullanan, sigara kullanmayan ve sigaradan yoksun olmak

üzere üç grup oluşturulmuş; sigara içen ve sigaradan yoksun bırakılmak istenilen

katılımcıların hangi manipülasyon koşuluna atanacağı seçkisiz olarak belirlenmiştir.

Sigaradan yoksun bırakılan grup 6 saat veya daha fazla sigara içmemiştir. Bilgisayar

deneyinin hemen öncesinde katılımcıya Sigara İçme Arzusu Ölçeği ve Durumluk ve Sürekli

Kaygı Ölçeği yine çevrimiçi olarak uygulanmıştır. Ardından araştırmacının bilgisayar ekranı

ve erişimi “Google deskop remote” uygulaması sayesinde katılımcıyla paylaşılmıştır.

Deneysel görevde dikkat yanlılığını ölçmek için PsychoPy 3 Uyaran Sunum Programında Dot

Probe görevi kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama aşaması henüz sonlanmamış olsa da

sigaradan yoksun kalan bireylerin anlık kaygı seviyesinin diğerlerine göre daha yüksek

olması; sigara kullanan katılımcıların kullanmayanlara göre daha fazla dikkat yanlılığı

göstermesi beklenmektedir. Bulguların analizi literatür ışığında yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sigara, Bağımlılık, Anlık Kaygı, Dikkat Yanlılığı, Dot Probe Görevi



NİKOTİN BAĞIMLILIĞIN VE YOKSUNLUĞUN DEĞİŞİM KÖRLÜĞÜ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: DİKKAT  DÜZEYİNİN ARACI ROLÜ

Funda EKİCİ                         Fatma Ebru ATEŞ

Değişim körlüğü, görsel sahnede meydana gelen değişikleri, değişiklikler çok büyük

olsa bile, saptayamama durumudur. Bu araştırmanın temel amacı nikotin bağımlısı olan,

nikotin bağımlısı olmayan ve nikotin bağımlısı olup sigaradan yoksun olan katılımcıların,

değişim körlüğü performansları üzerinde dikkat düzeyinin aracı rolünü, sigarayla ilişkili

görsel uyaranlar ve ilişkili olmayan görsel uyaranlar ile incelemektir. Diğer bir amaç ise

sigara kullanan, kullanmayan ve nikotinden yoksun katılımcıların bulunduğu deney

koşullarında farklı uyaran setlerine göre (sigarayla ilişkili görsel- nötr görsel) performansın

farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Anket, ön çalışma ve deney aşaması olmak üzere

üç aşamadan oluşan araştırmada 86 katılımcı yer alacaktır. Araştırmada demografik bilgi

formu, Fagerström Nikotin Bağımlılığı Testi (FNBT), Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve

Psychopy deney programında oluşturulan yanıp sönme (flicker) paradigması, Stroop Testi

Çapa Formu ve Sigara İçme İsteği Ölçeği (SİİÖ) kullanılmıştır. Bulgular analiz edildiğinde

sigara bağımlısı olan ve nikotin yoksunu olan katılımcıların, sigara ile ilişkili değişiklikleri

sigara bağımlısı olmayan katılımcılardan daha kısa sürede saptayacağı beklenmektedir. Sigara

kullanmayan katılımcıların ise nötr değişiklikleri, sigara kullanan ve yoksun katılımcılardan

daha hızlı saptayacağı beklenen bir sonuçtur. Elde edilecek bulgular literatür ışığında

tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: değişim körlüğü, sigara bağımlılığı, nikotin yoksunluğu, dikkat



PANDEMİ DÖNEMİNDE KİŞİLERİN DUYGUSAL ÖZ YETERLİK SAĞLIK

ANKSİYETESİ VE ALGILANAN STRES DÜZEYLERİNİN

BELİRLENMESİNDE EVCİL HAYVAN BESLEMENİN ROLÜ

Dilay ZÜMBÜLOVA Fatma Ebru ATEŞ

Bu araştırmanın amacı pandemi döneminde kişilerin duygusal öz yeterliklerinin, sağlık

anksiyetelerinin ve algılanan stres düzeylerinin belirlenmesinde evcil hayvan beslemenin

rolünü incelemektir. Araştırmayı 18-65 yaş aralığında 115 kadın (% 73,7), 41 erkek (%26,3)

olmak üzere 156 kişi oluşturmaktadır. Katılımcıları Demografik Bilgi Formu, evcil hayvan

sahipliği ile ilgili soruları içeren bilgi formu, pandeminin kişiler üzerinde yarattığı kaygı ve

strese yönelik soruları içeren 5’li likert ölçek formu, Beck Depresyon ve Beck Anksiyete

Ölçeği, Duygusal Öz Yeterlik Ölçeği, Algılanan Stres Ölçeği ve Sağlık Anksiyetesi Ölçeği

çevrimiçi olarak verilmiştir. Verilerin analizinde bivariate korelasyon, bağımsız örneklemler

için t-testi, mann whitney u testi, proccess analizleri kullanılmıştır. Yapılan Mann whitney u

analizine göre evcil hayvan sahibi olmayan katılımcılar evcil hayvan sahibi olan katılımcılara

göre ciddi hastalık varsayımını daha fazla yaşamaktadırlar. Mann whitney u analizi ile

ölçeklerin alt boyut kategori puanları arasında eğilim görülmektedir. Bağımsız örneklemler

için t-testine göre evcil hayvan sahibi olan katılımcılar evcil hayvan sahibi olmayan

katılımcılara göre bedensel belirtilere karşı aşırı duyarlılık ve kaygı durumunu daha fazla

yaşamaktadırlar. Yapılan korelasyon analizinde ölçekler arasında ilişki bulunmuştur. Process

analizine göre evcil hayvan sahibi olmanın düzenleyici rolünde; evcil hayvan sahibi

olmayanlar için algılanan stres ve stres/rahatsızlık algısı bir standart sapma arttıkça anksiyete

düzeyinde de artış görülmektedir. İzolasyon bir standart sapma arttıkça duygusal öz yeterlik

düzeyinde artış görülmektedir. Bulgularda evcil hayvan sahibi olan katılımcıların stres,

rahatsızlık algısı artsa da anksiyete düzeyinin sabit kalması, ciddi hastalık varsayımını az

yaşamaları evcil hayvan sahibi olmanın koruyucu etki sağlayabileceğine işaret etmektedir.

Tartışma literatür ışığında pandemi dönemini baz alarak tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Covid-19 pandemisi, psikoloji, evcil hayvan, stres, duygusal öz yeterlik,

sağlık anksiyetesi



FAYDACILIK, MAKYAVELCİLİK, DEĞERLER VE DİNİ YÖNELİM İLİŞKİSİ

Hatice Zeynep YÜKSEL Hacer HARLAK

Araştırmanın amacı; faydacılık, makyavelcilik, değerler ve dini yönelimin ilişkilerini

araştırmaktır. Araştırmaya 18-70 yaş aralığında, farklı çalışma durumuna sahip 130 erkek ve

294 kadın olmak üzere toplamda 426 kişi katılmıştır. Veriler, Oxford Faydacılık Ölçeği,

Makyavelcilik Ölçeği, Schwartz Değerler Listesi, Dini Yönelim Ölçeği ve Sosyo-Demografik

Bilgi Formunu içeren bir anket ile çevrimiçi toplanmıştır. Verilerin analizi Student t-testi,

Pearson Korelasyon ve Doğrusal Regresyon teknikleri kullanılarak yapılmıştır. İstatistiksel

analizlerin sonuçları faydacılık toplam puanlarının özyönelim ve iyilikseverlik değerleri;

tarafsız fayda puanlarının statü arzusu (makyavelcilik), özyönelim, evrenselcilik ve

iyilikseverlik değerleri; araçsal zarar puanlarının dıştan dini yönelim ve ahlaki yoksunluk

(makyavelcilik) tarafından anlamlı olarak yordandığını göstermiştir. Açıklanan varyans

oranları sırasıyla %5, %11 ve %7’dir. Regresyon analizlerinin sonucunda makyavelciliğin

hem toplam puanlarının hem de ahlaki yoksunluk alt boyut puanlarının yordayıcılarının yaş,

güç, hazcılık, uyarılım, özyönelim ve iyilikseverlik değerleri olduğu bulunmuştur. Ayrıca

sonuçlar kontrol arzusu alt boyutunun güç ve geleneksellik değerleri; statü arzusu alt boyutu

puanlarının yaş, dıştan dini yönelim, tarafsız fayda (faydacılık), güç, başarı, hazcılık,

özyönelim ve geleneksellik değerleri; diğerlerine güvensizlik alt boyutunun güç, hazcılık ve

iyilikseverlik değerleri tarafından yordandığını göstermiştir. Yordayıcılar tarafından açıklanan

varyans oranları sırasıyla %50, %34, %30, %44 ve %18’dir. Bulgular, literatüre dayanarak

tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Faydacılık, Makyavelcilik, Değerler, Dini Yönelim, Regresyon



ORTOPEDİK ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARIN SOSYAL TEMAS

SIKILIĞI ve NİTELİĞİ İLE İLİŞKİSİ

Osman CAN Bahtiyar UÇAN

Hacer HARLAK

Çevrimiçi yapılan bu çalışmada, ortopedik engelli bireylere yönelik tutumların sosyal temas

sıklığı ve niteliği ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 26-55 yaş aralığında 5

erkek kişi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada Demografik Bilgi Formu, Gruplar Arası

Yanlılık Ölçeği, Engellilere Yönelik Tutum Ölçeği, Sosyal Mesafe Ölçeği ve Gruplar Arası

Pozitif ve Negatif Tutum Soruları kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler Spearman

Korelasyonu ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda ortopedik engelli bireylerle yönelik

yanlılık puanları ile engellilere yönelik tutum puanları arasında pozitif yönde düşük bir ilişki

görülmüştür. Engellilere yönelik pozitif tutum puanları ile sosyal mesafe ölçeğinden alınan

puanlar arasında pozitif yönde düşük bir ilişki görülmüştür. En yüksek ilişki engellilere

yönelik negatif tutum puanları ile sosyal mesafe puanları arasında olduğu görülmüştür.

Gruplar arası pozitif ve negatif tutum sorularının diğer ölçeklerin tamamı ile negatif yönde

düşük ilişkili olduğu görülmüştür.



İNTERNET KULLANIM AMACININ ETNOSANTRİZM VE
KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK ÜZERİNE ETKİSİ

Sinem ÖLMEZ Merve Nur TOSUN
Hacer HARLAK

Bu çalışmada, internet kullanım amacının etnik merkezcilik ve kültürler arası duyarlılık

üzerine etkisinin incelemesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 18-70 yaş aralığında 108’i kadın,

43’ü erkek olmak üzere toplam 151 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada Kişisel Bilgi

Formu, Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği, Etnik Merkezcilik Ölçeği ve İnternet Kullanım

Amacını içeren anket kullanılmıştır. Veriler Google Formlar aracılığıyla toplanmıştır.

Araştırmada elde edilen veriler tek yönlü MANOVA ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda

bireylerin günlük internet kullanımı süresine göre kültürler arası duyarlılık ve etnik

merkezcilik puanlarının anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur. Bireylerin internet

kullanım amacına göre kültürlerarası duyarlılık puanların da anlamlı bir fark bulunmazken,

etnik merkezcilik puanların da anlamlı bir fark olduğu görülmüş. İnternet kullanım amacının

ve süresinin etnosantrizm ve kültürlerarası duyarlılık üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla

gerçekleştirilen araştırma da internet kullanım amacının etnik merkezcilik üzerine etkisi

olduğu bulunmuştur, internet kullanım süresinin etnosantrizm ve kültürlerarası duyarlılık

üzerine etkisi olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültürlerarası duyarlılık, Etnosantrizm, İnternet Kullanım amacı,

sosyal medya



SANAL ORTAMDA ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİ İLE PANDEMİ

DÖNEMİNDEKİ SOSYAL İZOLASYON  ARASINDAKİ İLİŞKİDE PANDEMİ

ÖNCESİ SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

Özge YÜKSEL Burak PARLAK

Hacer HARLAK

Bu çalışmada sanal ortamda algılanan sosyal destek düzeyinin pandemi dönemindeki

sosyal izolasyonla arasındaki ilişkisinde pandemi öncesi sosyal destek düzeyinin düzenleyici

rolü araştırılmak istenmiştir. Araştırmaya 18- 30 yaş aralığında 63’ü kadın 25’i erkek olmak

üzere toplam 88 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada; Sosyodemografik Bilgi Formu,

Sanal Sosyal Destek Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (MSPSS),

Arkadaşlık Ölçeği- Sosyal İzolasyon Anketi kullanılmıştır. Elde edilen veriler lojistik

regresyon analizi ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda Çok Boyutlu Algılanan

Sosyal Destek Ölçeği’nin Özel Bir İnsan Desteği alt boyutunun pandemi dönemindeki sosyal

izolasyon üzerinde anlamlı bir etkisi vardır ve bireyin özel bir insan desteği düzeyi arttıkça

izolasyon seviyesi düşmektedir. Araştırmaya başlarken amaçlanan pandemi öncesi sosyal

destek düzeyinin ve sanal ortamda algılanan sosyal destek düzeyinin pandemi döneminde

sosyal izolasyonu manidar bir şekilde etkilemesini beklerken araştırma sonucunda sosyal

destek  düzeyinin sadece bir alt boyutunun sosyal izolasyonu etkilediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Sosyal izolasyon, sosyal destek, sanal ortam, pandemi



KORONAVİRÜS AŞISINA YÖNELİK TUTUMLARIN DEHŞET

YÖNETİMİ KURAMI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

Güzin EYİOL               Sude MERT Şura ÖNER                 Hacer HARLAK

Koronavirüs aşısına yönelik tutumların dehşet yönetimi kuramı çerçevesinde

incelenmesi hedeflenen bu çalışmada, ölüm bilgisinin belirginleşmesi ile koronavirüs aşısına

yönelik kararsızlığın ve/veya karşıtlığın azalması beklenmektedir. Bu beklenti doğrultusunda

yürütülen yarı deneysel çalışmada, deney koşulunda ölüm bilgisini belirginleştiren içerikler

(koronavirüs nedeniyle Türkiye’de ve Dünya’da gerçekleşen ölüm sayılarını içeren grafikler

ve ilgili haber metinleri); kontrol grubunda ise nötr içerikler (illere ve bölgelere göre son

günlerdeki hava durumu haberleri ve Türkiye yağış grafiği) kullanılmıştır. Ek olarak, Aşı

Karşıtlığı Ölçeği, Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği, Duygu Yoklama Listesi ve Kelime Avı

veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi, 18 yaşından büyük ve

henüz aşı olmamış, 92’si deney grubunda ve 71’i kontrol grubunda olmak üzere toplam 163

kişiden oluşmaktadır.

Henüz analiz aşamasında olan çalışmada, aşıya yönelik tutumların ön test-son test

karşılaştırması için Eşleştirilmiş Örneklem t-testi analizi yapılması planlanmıştır. Ayrıca,

aşıya yönelik tutumların demografik değişkenler (yaş, cinsiyet, koronavirüs geçmişi,

koronavirüs nedeni ile yakınını kaybedip kaybetmeme, eğitim düzeyi, medeni durum, en uzun

süre yaşanılan yer gibi kişisel bilgiler) açısından değerlendirilmesi ANOVA ve Bağımsız

örneklem t-testi analizleri ile yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs aşısına yönelik tutumlar, ölüm belirginliği



SALGIN DÖNEMİNE (COVİD-19) İLİŞKİN TRAVMA SONRASI STRES VE

TRAVMA SONRASI GELİŞİM: TEMEL İNANÇLARIN, RUMİNASYONLARIN VE

ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN ROLÜ

Zeynep YALÇIN Tolga KÖSKÜN

Çin’in Wuhan kentinde nedeni bilinmeyen bir virüs olarak Dünya Sağlık Örgütü’ ne bildirilen

Covid-19 yüksek bulaş oranıyla tüm dünyayı etkilemiş ve pandemi ilan edilmiştir. Salgınla

ilgili yapılan çalışmalar salgının travmatik bir deneyim olabileceğine ve travma sonrası stres

(TSS) belirtilerine yol açabileceğine işaret etmektedir. (DSÖ, 2020; Boyraz ve Legros, 2020;

Forte ve ark, 2020; Jiang ve ark, 2020). Bu çalışma kapsamında; Covid-19 salgını süreci ile

ilişkili travma sonrası stres (TSS) ve travma sonrası gelişim (TSG) deneyimleri ile temel

inançların sarsılmasının, ruminasyonların ve algılanan sosyal desteğin rolünün ilişkisi

incelenmiştir. Çalışmanın Araştırmaya 18 yaş ve üzeri 479 kişi katılmıştır. Veri toplamak

amacıyla Covid-19 salgın süreciyle ilgili soruların da yer aldığı Kişisel Bilgi Formu, Travma

Sonrası Stres Bozukluğu Kontrol Listesi, Travma Sonrası Gelişim Ölçeği ve Temel İnançlar

Envanteri, Olayla İlişkisi Ruminasyon Envanteri ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek

Ölçeği uygulanmıştır. Temel inançların sarsılması ve TSS arasındaki ilişkide istemli ve

istemsiz ruminasyonların aracılık ettiği bulunurken, algılanan sosyal desteğin aracı rolünün

olmadığı bulunmuştur. Diğer yandan; temel inançların sarsılması ve TSG arasındaki ilişkide

istemli ruminasyonların ve algılanan sosyal desteğin aracılık ettiği görülürken, istemsiz

ruminasyonların aracı rolünün anlamlı olmadığı görülmüştür. Bulgular farklı travmatik

yaşantıların incelendiği alanyazındaki bulgularla tutarlılık göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19 salgını, travma sonrası stres, travma sonrası gelişim, temel

inançlar, ruminasyon, sosyal destek.



KORONOVİRÜS SALGINI DÖNEMİNDEKİ HİJYEN DAVRANIŞLARININ
ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Elif Beyza AYAS      Nilsu ÖZTÜRK        Süleyman İNAN       Gözde SAYIN KARAKAŞ

Bu çalışmada, koronavirüs salgınından korunmaya yönelik önlem alma davranışlarının

cinsiyet, koronavirüs tanısı alıp almamakla ilgili değişkenler, koronavirüs korkusu ve kontrol

odağı ile ilişkisi incelenmiştir. Araştırmaya yaşları 18-60 arasında değişen 208 kişiden (166

Kadın, 42 Erkek) oluşmaktadır. Araştırmanın verileri çevrimiçi olarak toplanmıştır.

Katılımcılara, Covid-19 Korkusu Ölçeği, Covid-19 Hijyen Ölçeği, Kontrol Odağı Ölçeği ve

araştırmacılar tarafından hazırlanan Bilgi Formu uygulanmıştır. Sonuçlar, kadınların

koronavirüs korkusunun erkeklerden daha yüksek olduğunu ve kadınların erkeklere göre daha

fazla önlem alma davranışı sergilediğini göstermiştir. Katılımcıların kendilerinin veya bir

yakınlarının koronavirüs tanısı alıp almamasının, koronavirüs korkusu ve önlem alma

davranışları açısından anlamlı bir farklılık yaratmadığı bulunmuştur. Ayrıca, yapılan

regresyon analizleri sonucunda koronavirüs korkusunun el hijyeni dışındaki önlem alma

davranışlarını pozitif yönde yordadığı görülmüştür. Son olarak, dış kontrol algısının maske

takma ve sosyal mesafeye uyma davranışlarının negatif yönde bir yordayıcısı olduğu

bulunmuştur. Sonuç olarak, koronavirüs korkusunun önleyici davranışlar üzerinde etkili

olduğu görülmektedir. Önlem alma davranışıyla ilişkili etmenlerin açıklanmasının, kişilerin

uyumunu sağlamaya yönelik müdahalelerin geliştirilmesine de katkı sağlayacağı

düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs korkusu, kontrol odağı, önlem alma davranışları, cinsiyet



COVID-19 KÜRESEL SALGINI SIRASINDA EVLİ KADINLARDA TRAVMA
SONRASI STRES BOZUKLUĞU,     DEPRESYON,  ANKSİYETE VE CİNSEL

YAŞAM KALİTESİNİN EVLİLİK DOYUMU İLE
İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Engincan ENGİN Cennet ŞAFAK ÖZTÜRK

COVİD-19; solunum yollarını etkileyen bulaşıcı bir hastalıktır. Fiziksel hasara neden

olmasının yanı sıra COVID-19, insanlar üzerinde ciddi psikolojik etkilere de neden

olmaktadır. Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) travmatik bir olay sonucu kaçınma ve

yeniden yaşantılama ile karakterize bir hastalıktır. Evli kadınların yaşadıkları TSSB,

depresyon, anksiyete ve evlilikteki cinsel yaşam kalitesi evlilik doyumunu etkileyen temel

faktörlerdendir. Yaşadığımız pandemi sürecinin evli kadınların ruh sağlıklarına, cinsel

yaşamlarına ve bağlantılı olarak evlilik doyumlarına nasıl bir etki yaptığını görebilmek

önemlidir. Çalışmanın amacı evli kadınların TSSB, depresyon, anksiyete ve cinsel yaşam

kalitelerinin evlilik doyumu ile ilişkisini incelemektir. Çalışmanın örneklemini; kartopu

örneklem yöntemiyle çevrimiçi olarak ulaşılan ve yaşları 18-59 aralığında değişen 145 evli

kadın oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması 36.7’dir. (SS = 9,26) Katılımcılara,

Demografik Bilgi Formu, TSSB Ölçeği, Hasta Sağlığı Anketi Depresyon Ölçeği, Hasta

Sağlığı Anketi Yaygın Anksiyete Bozukluğu Testi, Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği Kadın

Formu ve Golombok Rust Evlilik Durumu Envanteri uygulanmıştır. Yapılan korelasyon

analizi sonucunda evlilik doyumunun; cinsel doyumla pozitif, anksiyete ve depresyonla

negatif yönlü anlamlı ilişkisi olduğu ve T testi sonucunda TSSB olanların evlilik

doyumlarının TSSB olmayanlara göre anlamlı olarak düşük olduğu bulunmuştur. Değişkenler

evlilik doyumunun %44.8 ini açıklarken bunlar arasında evlilik doyumunun en önemli

yordayıcısının cinsel doyum olduğu anlaşılmıştır. Veriler literatür ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Evlilik Doyumu, Cinsel Doyum, Travma Sonrası Stres Bozukluğu,

Depresyon, Anksiyete, Evli Kadınlar



ERTELEME DAVRANIŞININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, ÜSTBİLİŞSEL İNANÇLAR

VE ENDİŞE İLE İLİŞKİSİ

Hacer DEĞİRMENCİ         Aynur Bilge ÇETİNKAYA Gözde SAYIN KARAKAŞ

Erteleme, bir işin sonucunun olumsuz olacağı bilinse bile gönüllü olarak o işi

geciktirme davranışı olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırmada erteleme davranışının kişilik

özellikleri, üstbilişsel inançlar ve endişe ile ilişkisi incelenmiştir. Araştırmaya yaşları 18-68

arasında değişen toplam 217 katılımcı (165 kadın, 52 erkek) katılmıştır. Araştırmanın verileri

çevrimiçi olarak toplanmıştır. Kesitsel olarak yürütülen bu çalışmada katılımcılara

Demografik Bilgi Formu, Genel Erteleme Ölçeği (GEÖ), Beş Faktör Kişilik Ölçeği (BFKÖ),

Üstbiliş-30 Ölçeği (ÜBÖ-30) ve Penn State Endişe Ölçeği (PSEÖ) uygulanmıştır. Yapılan

regresyon analizi sonucunda, erteleme davranışını sorumluluk treytinin negatif ve üstbilişsel

inançların bir alt boyutu olan bilişsel farkındalığın ise pozitif yönde yordadığı bulunmuştur.

Endişenin ise, erteleme davranışını istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yordamadığı

görülmüştür. Ayrıca, aracılık analizleri sonucunda bilişsel farkındalığın, sorumluluk ile

erteleme davranışı arasındaki ilişkiye kısmi olarak aracılık ettiği bulunmuştur. Sonuç olarak,

erteleme davranışının açıklanmasında kişilik özelliklerinin yanısıra üstbilişsel inançların

rolünün gösterilmesi açısından çalışmanın alanyazına katkı sağladığı düşünülmüştür. Ayrıca

bu araştırmadan elde edilen sonuçların erteleme sorunlarına yönelik müdahale programlarının

hazırlanmasına zemin hazırlayabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler: genel erteleme, kişilik özellikleri, üstbilişsel inançlar, endişe



TRAVMATİK YAŞAM OLAYLARINA BAĞLI TRAVMA SONRASI STRES VE

TRAVMA SONRASI GELİŞİM: TEMEL İNANÇLARIN VE KARŞI OLGUSAL

DÜŞÜNCENİN ROLÜ

Nursima YAZICI Tolga KÖSKÜN

Travmatik yaşam deneyimleri kişilerin, dünyanın güvenilir bir yer olduğuna dair inançlarını

sarsarak anlam dünyalarını derinden etkilemektedir. Dolayısıyla yeniden uyum sağlamayı

gerektiren sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Travmatik olaylara gösterilen tepkiler kişilerarası

farklılık göstermekle birlikte yalnızca olumsuz psikolojik sonuçlar değil kişinin kendisine ve

hayata ilişkin bazı olumlu değişimler de görülebilmektedir. Bu araştırma kapsamında; travma

sonrası stres (TSS) belirtileri ve travma sonrası gelişim (TSG) ile temel inançların sarsılması

ve karşı olgusal düşüncelerin ilişkisi incelenmiştir. Araştırmaya herhangi bir travmatik

deneyimi olan yaşları 18 ile 68 arasında değişen 622 kişi katılmıştır. Veri toplama amacıyla;

sosyodemografik özelliklerine ve yaşadıkları stresli olaya ilişkin bilgi formu, Yaşam Olayları

Kontrol Listesi-5, DSM-5 İçin Travma Sonrası Stres Bozukluğu Kontrol Listesi, Temel

İnançlar Envanteri, Negatif Olaylar İçin Karşıt Olgusal Düşünme Ölçeği ve Travma Sonrası

Gelişim Envanteri kullanılmıştır. Temel inançların sarsılması ve TSS belirtileri arasındaki

ilişkiye karşı olgusal düşünce türlerinden yalnızca referanssız yukarı doğru karşı olgusal

düşüncenin aracılık ettiği bulunmuştur. Diğer yandan temel inançların sarsılması ve TSG

arasındaki ilişkide ise karşı olgusal düşünce türlerinin aracı rolünün olmadığı bulunmuştur.

Bulgular alanyazındaki ilgili araştırma bulguları çerçevesinde tartışılarak mevcut çalışmanın

sınırlılıkları ve gelecek çalışmalar için öneriler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Travma sonrası stres, karşı olgusal düşünme, travma sonrası gelişim,

temel inançlar.



NARSİSTİK HAYRANLIK VE NARSİSTİK REKABET İLE ÖZÇEKİM (SELFİE)

DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: EKSİK KALMA

KORKUSUNUN VE GENEL AİDİYET DUYGUSUNUN ARACI ROLÜ

Erim Utku KÜÇÜKTOPUZLU Tolga KÖSKÜN

Günümüzde sosyal medya ağların gelişmesiyle birlikte çeşitli davranışların yaygınlığı da

artmıştır. Bu davranışlardan biri olan özçekim (selfie) davranışı bir kişilik özelliği olarak

narsisizm ile ilişkili görünmektedir (Weiser, 2015; Kim vd., 2016). Buna karşın,

büyüklenmeci narsisizmin birbiriyle ilişkili olan fakat bireysel ve kişilerarası bağlamdaki

etkileri bakımından birbirinden ayrılan narsistik hayranlık ve narsistik rekabet ile ilişkisi

henüz incelenmemiştir. Bu çalışmanın temel amacı narsistik hayranlık ve narsistik rekabet ile

özçekim davranışları arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide eksik kalma korkusunun ve genel

aidiyetin aracı rolünü incelemektir. Araştırmaya Instagram hesabı olan18 yaş ve üzeri 463 kişi

katılmıştır. Veri toplamak amacıyla Kişisel Bilgi Formu, Narsistik Hayranlık ve Rekabet

Ölçeği, Takıntılı Özçekim Davranışları Ölçeği (TÖDÖ), Eksik Kalma Korkusu Ölçeği ve

Genel Aidiyet Ölçeği uygulanmıştır. Bulgular, narsistik hayranlık ve narsistik rekabet ile

özçekim davranışları arasındaki ilişkiye eksik kalma korkusunun aracılık ettiğini

göstermektedir. Buna karşın genel aidiyetin bu ilişkideki aracılık etkisi anlamlı

bulunmamıştır. Diğer taraftan narsistik rekabetin özçekim davranışları üzerindeki doğrudan

etkisinin anlamlı olmadığı, yalnızca eksik kalma korkusu aracılığıyla dolaylı bir etkiye sahip

olduğu görülmüştür. Çalışma bulguları ve kısıtlılıklar ilgili alanyazın çerçevesinde tartışılmış,

ileriki çalışmalar için öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Özçekim davranışları, narsistik hayranlık, narsistik rekabet, genel aidiyet,

eksik kalma korkusu.



COVİD-19 PANDEMİSİNDE SOSYALLEŞME DAVRANIŞLARININ

ÇERÇEVELEME ETKİSİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Erim Utku KÜÇÜKTOPUZLU Samet TURAN Songül ÇORUM

Şeyma KARAKAŞ Batuhan METİN Nursel Uğur COŞKUN

Gün PAKYÜREK

Bu çalışmanın temel amacı Covid-19 pandemisi kapsamında olasılık ve gecikme

indirimi görevlerinde sunulan sosyalleşme davranışlarına yönelik ikilemler arasında verilen

kararlar üzerinde çerçevelemenin etkisini (framing effect) incelemektir. Çalışmada,

araştırmacılar tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu, Olasılık ve Gecikme İndirimi

soruları kullanılmıştır. Katılımcılardan, gecikme indirimi görevinde 9 “zorunluluk” ve 9

“tercih” olacak şekilde çerçevelenen 18 ikilemi, olasılık indirimi görevinde ise 9 “olumlu

(pozitif)” ve 9 “olumsuz (negatif)” anlam barındıran 18 ikilemi yanıtlamaları istenmiştir.

Gecikme indirimi görevlerinde verilen gün sayısı 60’tan başlayarak 300’e kadar (30 gün

artacak şekilde) ve olasılık indiriminde verilen oranlar %10’dan %90’a kadar kademeli bir

şekilde arttırılmıştır (%10 artacak şekilde). Katılımcıların soruları dikkate alarak okuduklarını

kontrol etmek amacıyla her iki indirim görevinde de bir adet kontrol sorusu bulunmaktadır.

Katılımcılara Google anket aracılığıyla toplamda 4 anket formu oluşturulmuştur. Bu

formlardaki ikilemler katılımcılara çevrimiçi olarak seçkisiz sırada sunulmuştur. Toplam 120

katılımcıya ulaşılmıştır. Yapılan ön analizlere göre gecikme indirimi ve olasılık indiriminin bu

çalışma kapsamında da işlediği görülmektedir. Elde edilen bulgular çerçeveleme etkisi

bağlamında tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, gecikme indirimi, olasılık indirimi, çerçeveleme etkisi



GÖZLER SİZİN ÜZERİNİZDEYSE FARK EDEBİLİR MİSİNİZ? BİR DEĞİŞİM

SAPTAMA GÖREVİ

Berkay ATA Gün PAKYÜREK

Değişim saptama çalışmaları genel olarak dikkat ve bellek üzerine odaklanmaktadır.

İnsan yüzü de doğal bir dikkat çekici olmakla birlikte dikkat; yüzde tanıma amaçlı özellikle

gözlere ve ağza odaklanmaktadır. Yüzün ve gözlerin bakış yönü dikkati esas olarak çeken

yapıdır. Bu çalışmada amaç gözlerin bakış yönünün, değişim saptama performansı açısından

incelenmesidir. Değişim saptama görevi yanıp sönme paradigması (240 ms orijinal fotoğraf,

80 ms beyaz ekran, 240 ms değiştirilmiş fotoğraf, 80 ms beyaz ekran; döngüsü) şeklinde

Psychopy3 ile oluşturulmuştur. Oluşturulan koşullarda 6 adet fotoğraf bulunmaktadır. Birinci

koşulda tüm fotoğraflarda gözler sağ tarafa bakarken bir tanesi kameraya, ikincide hepsi sağ

tarafa bakarken bir tanesi sola, üçüncüde hepsi sola bakarken bir tanesi kameraya, dördüncüde

hepsi sola bakarken bir tanesi sağa bakacak şekilde değişimlenmiştir. Veriler Google Chrome

Remote Desktop aracılığı ile toplanılmıştır. Katılımcılar programda sırasıyla bilgilendirilmiş

onam formu, katılımcı onay formu, sosyo-demografik sorular, deney yönergesi, alıştırma

aşaması, alıştırma aşaması bitişini gösteren sayfa, deney aşaması ve teşekkür yolunu

izlemişlerdir. Yapılan ön analizlere göre bakış yönünü göre tepki süresinde anlamlı bir

farklılık bulunmamıştır. Bulgular evrimsel psikoloji bağlamında dikkat odağı, dikkat yanlılığı

ve evrimsel fayda bakımından tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: “Bakış Yönü”, “Değişim Saptama”, “Evrimsel Psikoloji”



EVLİLİK BAĞLAMINDA BENLİK KURGULARININ KENDİNİ SUSTURMA

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ TUTUMLARI VE

STRESİNİN ROLÜ

Ela BALIKÇI Pınar ELMAS

Bu çalışmada, evli kadınların benlik kurgularının (özerk, ilişkisel, özerk-ilişkisel)

kendilerini susturma düzeylerine etkisi ve bu etki üzerinde toplumsal cinsiyet rolü

tutumlarının ve toplumsal cinsiyet rolü stresinin yönlendirici/moderatör rolünün test edilmesi

hedeflenmiştir. Çalışmada ayrıca, kadınların kendilerini susturma eğilimlerinin yaş, cinsiyet,

evlilik türü, evlilik süresi, eğitim seviyesi gibi sosyo-demografik özellikler açısından

değerlendirilmesi planlanmıştır. Bu doğrultuda, veriler, Evlilik Bağlamında Benlik Kurguları

Ölçeği, Kendini Susturma Ölçeği, Kadın Toplumsal Cinsiyet Rolü Stresi Ölçeği, Toplumsal

Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği ve Sosyo-Demografik Soru Formu kullanılarak, çevrim içi

ağlar üzerinden toplanmıştır. Çalışmanın örneklemi en az bir yıldır evli olan 20-62 yaş

aralığında toplam 256 kadın katılımcıdan oluşmaktadır. Henüz analiz aşamasında olan

çalışmada, elde edilen veriler, tek değişkenli analiz tekniklerinin yanı sıra çok değişkenli ve

model test etmeye olanak sağlayan (yapısal eşitlik modeli gibi) istatistiksel teknikler

kullanılarak analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Benlik kurguları, evlilik, kendini susturma, toplumsal cinsiyet rolü stresi,
toplumsal cinsiyet rolü tutumları



ERKEN DÖNEM UYUM BOZUCU ŞEMALARIN FLÖRT ŞİDDETİNE YÖNELİK
TUTUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İlayda Nur AKSÖZ                       Mehmet ŞAKİROĞLU

Bu çalışma üniversite öğrencilerinin flört şiddetine yönelik tutumunu erken dönem uyum

bozucu şemalar kapsamında incelemektir. Araştırmanın özgün sorusu ‘Hangi erken dönem

uyum bozucu şemaların varlığı flört şiddetine yönelik tutum üzerinde etkilidir?’ olarak

belirlenmiştir. Araştırma İstanbul ve Aydın ili üniversitelerinde okuyan üniversite

öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Örneklem 233 kadın 71 erkek olmak üzere toplamda 304

kişiden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında flört şiddetine yönelik tutum Yakın İlişkilerde

Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği ile çekirdek şemaların varlığı ise Young Şema Ölçeği ile

ölçülmüştür. Katılımcılara formlar çevrimiçi yolla Google Formlar uygulaması ile ulaştırılmış,

analizler SPSS 21.0 programı ile test edilmiştir. Araştırmanın hipotezlerini test etmek

amacıyla; Bağımsız Örneklem T-testi analizi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA),

hiyerarşik regresyon analizi uygulanmıştır. Analizlerin sonunda hipotezlerden bağımsız olarak

aracılık analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre flört şiddetine yönelik tutum cinsiyete ve

baba eğitim durumuna göre farklılaşmaktadır. Ana hipotezi test etmek amacıyla yapılan

hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre onay arayıcılık ve yüksek standartlar şeması

flört şiddetine yönelik tutumu %8.2 varyans ile açıklamaktadır. Son aşamada yapılan aracılık

analizi sonuçlarına göre onay arayıcılık şemasının yüksek standartlar şeması üzerinde kısmi

aracı etkisi ortaya konmuştur. Araştırma sonuçlarına göre şemaların varlığı üniversite

öğrencilerinin flört ilişkisi içerisinde şiddet uygulamaya veya maruz kalmaya açık hale

getirebilmektir. Ruh sağlığı uzmanlarının şiddet mağduru/faili kişilerde şemaların varlığını

araştırmaları ve ebeveynlere yönelik önleyici psikososyal girişimlerde bulunmaları etkili

olabilir.

Anahtar Kelimeler: Flört, flört şiddeti, şema, uyum bozucu şemalar



BİREYLERİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ, PANDEMİDEN

ETKİLENME VE DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: EVCİL

HAYVANA BAĞLANMANIN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

Okan KUŞ                      Mehmet ŞAKİROĞLU

Bu çalışmadaki temel amaç bireylerin stresle başa çıkma tarzlarını, pandemiden etkilenme ve

duygusal zekâ düzeylerini evcil hayvan sahibi olma durumu bağlamında incelemektir.

Örneklem 102 evcil hayvan sahibi, 103 evcil hayvan sahibi olmayan birey olmak üzere 205

kişiden oluşmuştur. Araştırma kapsamında değişkenler Başa Çıkma Yolları Ölçeği (WCQ),

Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği, Mutlusuzluk Ölçeği, Olayın Etkisi Ölçeği, Evcil Hayvana

Bağlanma Ölçeği ile ölçülmüştür. Araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla Bağımsız

Örneklem T-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi, Pearson

Korelasyon Analizi ve Düzenleyici Analiz uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre evcil

hayvan sahibi olan bireylerin pandemiden etkilenme ölçeğinden aldıkları puan evcil hayvan

sahibi olmayan bireylere göre anlamlı düzeyde daha düşük, duygusal zekânın alt

boyutlarından duyguları değerlendirme anlamlı düzeyde daha yüksek ve stres karşısında

çaresiz hissetme düzeyleri anlamlı düzeyde düşük olarak bulunmuştur. Regresyon analizine

göre evcil hayvan sahibi bireylerin pandemiden etkilenme düzeylerini mutlusuzluk, evcil

hayvanlarına bağlanma ve stres karşısında sosyal destek arama ve çaresiz hissetme düzeyleri

%34 oranında açıklamaktadır. Son olarak, evcil hayvan sahibi bireyler pandemiden daha az

etkilenmiş olup, evcil hayvanına bağlı bireylerin daha çok etkilendiği saptanmıştır. Evcil

hayvana bağlanma değişkeninin düzenleyici bir rolü olup olmadığını test etmek için

düzenleyici analiz yapılmış olup, sonuç anlamlı bulunmuştur. Evcil hayvanların psikolojik

durumumuza bazı katkıları yukarıda açıklanmıştır. Ruh sağlığı uzmanları ve kamu

politikacılarının birlikte evcil hayvan sahiplenilmesi lehine spotlar hazırlamaları hem

bireylerin psikolojik sağlıkları açısından, hem de sokaktaki evcil dostlarımızın hayat kaliteleri

açısından iyileşmeye yarar sağlayacağı düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal zeka, evcil hayvan, bağlanma, pandemi



SORUNLU AKILLI TELEFON KULLANIMINI ÖNLEME PROGRAMININ

İNCELENMESİ

Gizem DURĞUT                      Mehmet ŞAKİROĞLU

Bu araştırma sorunlu akıllı telefon kullanımını azaltma programını deneysel bir bakış açısıyla

incelemektedir. Araştırmanın temel amacı, uygulama programının tekrarlı ölçümler

sonucunda grup içi ve gruplar arasındaki farklılığın sınanmasıdır. İkincil amaçları ise, deney

grubundan alınan ekran sürelerinin zaman temelli değişiminin ve mutlusuzluğun diğer

değişkenlerle olan ilişkisinin incelenmesidir. Araştırmada 35 deney grubu, 35 kontrol grubu

olmak üzere toplamda 70 katılımcı yer almaktadır. Uygulama programı sonrasında zaman

temelli değişimin sorunlu akıllı telefon kullanımı, bilinçli farkındalık, duygu düzenleme

güçlüğü, öz kontrol ve mutlusuzluk için incelenmesinde sırasıyla kullanılan ölçüm araçları şu

şekildedir: Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği, Bilinçli Farkındalık Ölçeği, Duygu Düzenleme

Güçlüğü Ölçeği, Kısa Öz Kontrol Ölçeği ve Mutlusuzluk Ölçeği. Ölçüm araçları

katılımcılara, ‘’Google Forms’’ uygulaması ile ulaştırılmıştır ve katılımcılardan elde edilen

veriler SPSS 21.0 programı ile ölçülmüştür. Araştırmanın temel değişkenlerinin ve ekran

süresi ölçümlerinin grup içinde farklılığını sınamak için bağımlı gruplar t-testi, temel

değişkenlerin gruplar arası farklılığını sınamak için ise, bağımsız gruplar t-testi kullanılmıştır.

Bulgulara göre deney grubunda araştırmanın temel değişkenleri ve ekran süresi ölçümleri

tekrarlı ölçümlere göre grup içinde farklılaşmaktadır. Gruplar arasında ise yine temel

değişkenlerin farklılaştığı bulunmuştur. Kontrol grubunda temel değişkenlerde grup içinde ve

gruplar arasında farklılaşma bulunmamıştır. Bu doğrultuda uygulama programının sorunlu

akıllı telefon kullanımı, duygu düzenleme güçlüğü ve mutlusuzluğun azaltılmasında, öz

kontrolün ise artmasında etkili olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Sorunlu akıllı telefon kullanımı, bilinçli farkındalık, duygu düzenleme

güçlüğü, öz kontrol, mutlusuzluk, ekran süresi, önleme programı



BİR APLİKASYON ÇALIŞMASI: PSİKOLOJİK CHECKAPP

Yusuf YAHŞİ                 Durdu SATILMIŞ Mehmet ŞAKİROĞLU

Uygulama fikri koronavirüs sürecinde ortaya çıkan yüz yüze randevu almadaki

zorluklardan, insanların eve kapanmasıyla beraber ortaya çıkan huzursuzluk sürecinde

psikolojik rahatsızlıklar hakkında bilgi almadaki artıştan ve kendini ‘check’ etme ihtiyacından

ortaya çıkmıştır. Ayrıca günümüzde ihtiyaçların aplikasyonlar yoluyla giderilmesi ve psikoloji

alanında kapsamlı bir uygulamanın bulunmaması uygulamanın ortaya çıkışında etken

olmuştur. Yapılan aplikasyonlar incelendiğinde kapsamlı ve yeterli aplikasyonlar

bulunamamıştır. Bu  faktörler uygulamanın geliştirmesinde etken olmuştur.

Uygulamada Depresyon, Öfke Problemi, Yas, Partner Şiddeti, Takıntılı Aşk, İlişkide

İletişim Sorunları, Aldatılma, Otizm, DEHB, Zeka Geriliği, Disleksi, Diskalkuli, Disgrafi,

Enürezis, Enkoprezis, Karşıt Olma Karşıt Gelme Bozuklukarı, Sınav Stresi, Anoreksiya,

Bulimiya, Obezite, Uykusuzluk, Uyku Apnesi, Narkolepsi, Huzursuz Bacak Sendromu,

Sirkadiyen Ritim Uyku Bozuklukları, Vardiyali İş Uyku Bozukluğu, Gecikmiş Uyku Fazı

Bozukluğu, Alkol Bağımlılığı, Sigara Bağımlılığı, Akıllı Telefon Bağımlılığı, İnternet Ve

Oyun Bağımlılığı, Alışveriş Bağımlılığı, Obsesif ve kompulsif bozukluk, Fobiler, TSSB,

Panik Atak Bozukluğu hakkında tanımlayıcı bilgiler, semptomlar, testler ve test sonuçları yer

almaktadır. Testlerin kesme puanlarına göre test sonuçları yorumlanmıştır. Kullanıcılar test

sonuçlarına  göre uygulamadan terapistlere ulaşabilmekte ve randevu alabilmektedir.

Uygulamada yer alan görseller ve semboller Google üzerinden görselin telif hakları,

konuyla ilgisi ve çözünürlüğü gibi etkenler düşünülerek seçilmiştir.

Anahtar kelimeler: check up, aplikasyon, ölçekler



TRAVMATİK YAŞAM OLAYLARI İLE OTOBİYOGRAFİK BELLEK VE SİGARA

BAĞIMLILIĞININ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Sabina HUSEYNBALAYEVA Gün PAKYÜREK

Otobiyografik Bellek Modeli travmatik veya stres verici deneyimlerin bireyin gündelik

hayatında merkezi hale geldiğinde, deneyimin otobiyografik bellekteki ulaşılabilirliğinin

arttığını ve bu durumun ruminasyonu harekete geçirerek TSSB’yi arttırdığını ileri

sürmektedir. Sigara bağımlılığının da travmatik veya stres verici deneyimlerde otobiyografik

bellek üzerinde bir etkisinin olabileceği düşünülmektedir. Böylece, bu çalışma kapsamında

travmatik yaşam olayları deneyimleyen bireylerin, otobiyografik bellek özellikleri ile

ilişkisinin yanı sıra, bu ilişkide sigara kullanımının etkisi incelenmiştir. Araştırmaya 336

kadın ve 117 erkek olmak üzere toplamda 453 kişi katılmıştır. Katılımcılara demografik bilgi

formu, anı formu ve 4 adet özbildirim ölçeği verilmiştir (Fageström Nikotin Bağımlılığı Testi,

Yaşam Olayları Kontrol Listesi-5, Travma Sonrası Stres Bozukluğu Kısa Ölçeği,

Otobiyografik Bellek Özellikleri Ölçeği). İstatistiksel analizler SPSS 25 ve bu programa

eklentili PROCESS v3.5 uygulaması kullanılarak yürütülmüştür. Bulgular; travmanın

bireylerde duygusal değer, doğruluk inancı, duygusal aşırılaştırma, duyusal detaylar ile

yüksek ilişkili olduğunu; duyusal detaylar, duygusal aşırılaştırma, doğruluk inancı, duygusal

değer değişkenlerinin sigara kullanımına etki ettiğini; düzenleyici değişken olarak sigara

kullanımının travma ve duygusal mesafe, erişilebilirlik değişkenleri ile ilişkisine etki ettiğini;

düzenleyici değişken olarak travmanın canlılık değişkeni ve sigara kullanımı arasındaki

ilişkiye etki ettiğini ortaya koymaktadır. Bulgular ilgili alanyazın bağlamında tartışılarak

çalışmanın sınırlılıkları ve gelecek çalışmalar için öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Travma, Sigara Kullanımı, Otobiyografik Bellek, Anılar, Bağımlılık.



ELEKTRONİK SPORLARIN BÖLÜNMÜŞ DİKKAT VE GÖRSEL KISA SÜRELİ

BELLEK PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Işıl İrem KELEŞ Gün PAKYÜREK

Günümüzde teknolojinin hızlı ilerleyişi elektronik sporlar şeklinde ifade edilen

karşılıklı oynanan ve rekabete dayalı dijital oyunların gündeme gelmesine sebep olmuştur.

E-sporlara yönelik ilgi yoğunlaştıkça konu üzerindeki araştırmalar da artmıştır. Özellikle

e-sporların bilişsel yetenekler üzerindeki etkilerini görmek için çalışmalar yapılmıştır ancak

olumlu, olumsuz veya nötr etki konusunda alanyazında farklı bulgular vardır. E-sporların

birden fazla öğeye esnek dikkat kaynakları gerektiren karmaşık görsel ortamlar ve çoklu

görevler içermesi sebebiyle bölünmüş dikkat ve kısa süreli görsel bellek performansları

üzerindeki etkileri incelenmek istenmiştir. 18-35 yaş arası katılımcılara, Google Forms

yazılımıyla hazırlanan sosyodemografik veri formu ve bilgilendirilmiş onam formu ile

ulaşılmıştır. Psychopy3 uygulaması ile bilgisayar ortamında GKSB ve BD görevleri

hazırlanarak online olarak deneyler gerçekleştirilmiştir. Deney grubu için haftada ortalama 7

saatten fazla oyun oynayan 40 e-spor oyuncusu, kontrol grubu içinse haftada ortalama 1

saatten az veya hiç oyun oynamayan 40 katılımcı alınması planlanmıştır. Ön analizlere göre

36 kişilik e-spor oyuncuları deney grubunun bölünmüş dikkat görevindeki ortalama başarı

düzeyleri %76 ve oyuncu olmayan 37 kişilik kontrol grubun ortalama başarı düzeyleri

%70’tir. Görsel kısa süreli bellek görevinde ise deney grubunun başarı düzeyi %71 iken

kontrol grubunun başarı düzeyi %68’dir. Bulgular ilgili alanyazın bağlamında tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: bölünmüş dikkat, kısa süreli görsel bellek, elektronik sporlar



DUYGUSAL UYARICILARIN ALGISAL ÖRTÜK BELLEK

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Umut Berkay KOÇ Gün PAKYÜREK

Örtük bellek sistemi temelde gelecekte hatırlamak için bir çaba gösterilmeden edinilen

bilginin bilinç düzeyine çıkmasını sağlamaktadır. Duygusal uyaranlarınsa özellikle algısal

örtük bellek üstünde etkili olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple çalışmanın amacı 6 temel

duygu ve nötr duygusal uyarıcılardan hangilerinin algısal örtük bellek üstünde daha etkili

olduğunun incelenmesi ve ilgili alana katkı verilmesidir. Çalışmanın örneklemini 18-25 yaş

aralığında üniversite öğrencisi 80 kişi oluşturmaktadır. Çalışmada sosyodemografik bilgi

formu, Beck Depresyon Ölçeği, 7 duyguya ait toplamda 14 fotoğraf ve bu fotoğrafların 3

aşamada parçalı halleri kullanılarak veri toplanmıştır. Analiz sonuçları katılımcıların 7

duyguya verdikleri tepsi sürelerinde anlamlı bir farklılık olduğunu ortaya koymaktadır.

Bireylerin mutluluk içerikli uyarıcılara verdikleri tepkiler daha hızlıyken, üzgün, tiksinme ve

korku içerikli uyarıcılara daha geç tepkiler vermişlerdir. Katılımcıların korku içerikli

uyarıcılara verdikleri tepkiler daha geçken mutluluk, nötr, şaşırma ve öfke içerikli uyarıcılara

verdikleri tepkilerin daha hızlı olduğu bulunmuştur. Nötr, şaşırma, tiksinme ve korku

uyarıcılarında tepki süresine göre yanıtların doğrulu incelendiğinde, istatistiksel olarak

anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. Mutluluk, üzüntü ve öfke içerikli uyarıcılara verilen

tepki süresine göre yanıtlarda anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Bulgular algısal örtük

bellek literatürü açısından tartışılmıştır. Çalışmanın sınırlılıkları belirtilip gelecek çalışmalar

için öneriler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: duygusal uyaranlar, örtük bellek, algısal örtük bellek, resim tamamlama




