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ÖZET
Bu çalışmada, Safran, Segal, Shaw ve Vallis (1996) tarafından geliştirilmiş
olan Kısa Süreli Bilişsel Terapiye Uygunluk Ölçeği’nin (BİLTER-U) Türkçe
formunun psikometrik özellikleri incelenmektedir. Ölçek, bilişsel odaklı bir
değerlendirme

görüşmesinin

kodlama

sistemi

üzerinden

derecelendirilmesine dayanmaktadır. Ölçeğin kapsam geçerliği, bilişsel
terapist olan üç yargıcının değerlendirmeleri temelinde incelenmiş ve
ölçeğin anlaşılır olduğu ve içerdiği boyutların bilişsel terapiye hasta seçimi
için

önemli

olduğu

ortaya

çıkmıştır.

İzleyen

aşamada,

Hacettepe

Üniversitesi Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarı’nda (HÜ-PAL) yürütülen
4

ön görüşmelere ilişkin görsel kayıt havuzundan seçkisiz olarak belirlenen 9
görüşme kaydı 9 yargıcı tarafından değerlendirilmiştir. Görsel kayıtlara
ilişkin yargıcılar arası güvenirlik katsayılarını belirlemek amacıyla 9
yargıcıdan elde edilen veriler ortalama değerler yöntemiyle incelenmiştir.
Buna göre, Sınıf-içi Korelasyon Katsayısı (ICC) .91 olarak hesaplanmıştır.
Bu ön çalışmanın bulgularına göre, BİLTER-U’nun, Türkiye’de yürütülen
klinik uygulama ve araştırma faaliyetlerinde kullanılabilirliği açısından,
kabul edilebilir düzeyde psikometrik özelliklere sahip bir değerlendirme
aracı olduğu düşünülmektedir.
Anahtar

Kelimeler:

Kısa

Süreli

Bilişsel

Terapi,

Kapsam

Geçerliği,

Psikometrik Özellikler.
ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the validity and reliability of the
Turkish version of the Suitability for Short-Term Cognitive Therapy Rating
Scales (SSCT; Safran, Segal, Shaw & Vallis, 1996). The scale is based on
the evaluation of a cognitive focused assessment session using a certain
coding system. In terms of content validity, 3 judges, specialized in
cognitive therapy, concluded that the scale is understandable and its
factors are important for selecting patients to cognitive therapy. In the
following phase of the study, another judge group (N = 9) coded nine
video taped intake sessions randomly selected from the pool of Hacettepe
University Psychotherapy Research Laboratory. The Intra-Class Correlation
(ICC) coefficient for the scale was calculated with the use of average
measures method to determine the inter judge reliability coefficients for
the data obtained from 9 judges. The ICC turned out to be .91. As a
preliminary evidence of the present study, the findings point out that the
Turkish SSCT has acceptable psychometric properties for clinical and
research settings.
Key Words: Short Term Cognitive Therapy, Content Validity, Psychometric
Properties.
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GİRİŞ
Psikoterapi araştırmalarındaki yeni dönem eğimlerin bir yansıması olarak,
etkililiğin, “hangi durumlarda? hangi psikoterapi türü? kime?” soruları
açısından incelenmeye başlandığı dikkati çekmektedir (Roth ve Fonagy,
1996). Bu temelde yürütülen sonuç ve süreç araştırmalarında, etkililikle
ilgili vurgulanan en önemli yordayıcı değişkenlerden birinin terapötik
ittifak olduğu görülmektedir (Luborsky, 1976; Hartley, 1985; Horvath ve
Greenberg, 1986; Horvath ve Symonds, 1991; Kiesler, 1996; Martin ve ark.,
2000). Bordin (1976, 1980, 1994) tarafından kuramlarüstü bir çerçevede
tanımlanan terapötik ittifak olgusunda, hem terapistlere hem de hastalara
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yönelik değişkenlerin önemi vurgulanmaktadır. Dolayısıyla, psikoterapi
araştırmacılarının

her

iki

tarafı

da

mercek

altına

almaya

başladığı

görülmektedir (Bergin ve Garfield, 1994). Bu açıdan, terapistin eğitimi,
deneyimi gibi değişkenlerin yanı sıra, hasta özelliklerinin de önemli olduğu
vurgulanmaktadır (Frank, 1979; Norcross, 1986; Bergin ve Garfield, 1994;
Patterson ve Watkins, 1996; Horvath, 2005; Dunn, Morrison ve Bentall,
2006). Diğer taraftan, hangi hasta özelliklerinin olumlu seyreden bir
psikoterapi süreci ve sonucu için önemli olduğu sorusuna dair farklı
kuramsal yaklaşımlar olduğu dikkati çekmektedir.
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Prochaska ve Norcross’un (1999) çeşitli kuramları farklı boyutlarda ele
alan incelemesine bakıldığında, psikoterapi türlerinin farklı düzeylerde
çalışma iddiasında olduğu anlaşılmaktadır: Belirtiler/durumsal sorunlar,
uyumu zorlaştıran bilişler, kişilerarası sorunlar, aile sistem çatışmaları, iç
psişik sorunlar. Farklı psikoterapi kuramlarının farklı düzeylerde çalışıyor
olması,

etkililik

beraberinde

için

farklı

getirmektedir.

hasta
Örneğin

özelliklerinin
Valbak

vurgulanmasını

(2004)

yaptığı

da

derleme

çalışmasında, psikanaliz için uygun hasta özellikleri olarak, iyi nesne
ilişkilerine sahip olmak, psikolojik zihinlilik ve değişime istekli olma gibi
değişkenlerin önemli olduğunu belirtmektedir. Van Deurzen (2002) ise
varoluşçu yaklaşım için hastanın sadece kendi sorunlarına odaklanmak
yerine, hayatın ve varoluşunun anlamını sorgulamaya istekli olması
gerektiğini belirtmektedir. Diğer taraftan, bilişsel terapilerde de, uygun
görülen hasta özelliklerine ilişkin çeşitli öneriler bulunmaktadır. Örneğin
Beck ve arkadaşları (1979), şu ölçütleri karşılayan hastaları bilişsel terapi
sürecine dahil ettiklerini belirtmektedir: hastanın denenen ilaç tedavisine
ve başka tür bir psikoterapiye istenen yanıtı vermemesi, majör bir
duygudurum bozukluğunun olması, değişen çevresel olaylara karşı ve
değişik bilişlerle ilişkili değişken bir duygulanımının olması, orta düzeyde
somatik

belirtilerinin

değerlendirmesinin

(uyku,

düzgün

iştah
olması,

ve

kilo

gibi)

dikkatini

olması,

toplamada

gerçekliği
ve

bellek

işlevlerinde yeterli işlev göstermesi, ilaç yan etkilerinin devam etmesi
veya ilaç kullanmasının riskli olması.
Diğer taraftan, Fennell ve Teasdale (1987), yazılı materyallerle sunulan
psikoterapi mantığını benimseyen ve ev ödevlerini yapmaya istekli olan
hastaların bilişsel terapiden daha iyi yarar sağladıklarını belirtmektedir.
Persons, Burns ve Perloff (1988) ise, psikoterapi süreci öncesinde, Beck
Depresyon Envanteri’nden düşük puan almanın, ev ödevlerini yapmaya
istekli olmanın ve içsel (endogenous) belirtilerin olmamasının, bilişsel
yaklaşımdan yarar sağlanması için önemli olduğunu belirtmektedir.
Aktarılanlardan izlendiği gibi, bilişsel terapiye hasta seçimine yönelik
önerilen ölçütler farklılıklar göstermektedir. Bu açıdan, Safran, Segal,
8

Shaw ve Vallis (1996) daha kapsamlı ve sistematik bir çerçeve oluşturmak
amacıyla, Kısa Süreli Bilişsel Terapiye Uygunluk Ölçeği’ni (BİLTER-U)
geliştirmiştir.

Ölçek,

araştırmaları

temel

duyguların
almaktadır.

değişim
Ayrıca,

üzerindeki
terapötik

etkisiyle

ittifakın

ilgili

önemini

vurgulayan ilişkisel yaklaşımları; başka bir deyişle, Bordin’in (1976)
terapötik ittifak kavramsallaştırmasında vurguladığı, terapist ve hasta
arasındaki duygusal bağ, görev ve amaç boyutlarını dikkate almaktadır.
Bilişsel terapi öncesindeki ön görüşme kayıtları ve terapi sürecinin
etkililiğine ilişkin incelemelere dayalı geliştirilmiş olan bu ölçekte on
boyutun önemli olduğu belirtilmektedir. Bu boyutlar: otomatik düşüncelere
ulaşılabilirlik, duygularının farkına varabilme ve ayırt edebilme, değişimde
kişisel sorumluluk alma, bilişselin mantığına modele uygunluk, ittifak
potansiyeli (oturum içi ve dışı kanıtlar), sorunun kroniklik düzeyi, güvenlik
işlemleri, odaklanma ve hastanın psikoterapiye dair iyimserliği şeklinde
sıralanmaktadır (bkz. Tablo 1). Ölçeğin özgün çalışmasında, yargıcılar
arasındaki sınıfiçi (intra-class) korelasyon katsayıları on boyut açısından
sırasıyla .82, .75, .77, .86, .82, .80, .98, .76, .46, .76 olarak rapor
edilmektedir. Kırk iki hastayla yapılan temel bileşenler analizinde ise,
değişimin % 62.1’ini açıklayan üç alt boyut olduğu ve bu boyutlar altına
yerleşen maddelerin de kavramsal olarak anlamlı olduğu ve ölçeğin yapı
geçerliğinin

sağlandığı

belirtilmektedir.

Ayrıca

hastaların

üçüncü

görüşmede değerlendirilen Terapötik İttifak Ölçeği (Horvath ve Greenberg,
1986) ile Oturum İçi İttifak Potansiyeli alt boyutu arasında .47 düzeyinde
korelasyon olduğu bildirilmiştir. Yazarlar, diğer boyutların anlamlı bir
korelasyonunun
ölçmesine

olmamasını,

bağlamakta;

bu

ölçeğin

boyutların
hem

ittifaktan

birleşen

hem

farklı
de

içerikleri

ayırt

edici

geçerliğinin kabul edilebilir düzeylerde desteklendiğini belirtmektedirler.
Ayrıca, farklı bir çalışma kapsamında, söz konusu ölçeğin araştırma ve
uygulama alanındaki kullanımını destekleyen bulgular belirtilmektedir
(Muran,

Segal,

Samstag

ve

Crawford,

1994).

Terapist

yetkinliğini

belirleyen etkenlerin incelendiği ve BİLTER-U’nun kullanıldığı bir başka
çalışmada,

hasta

seçiminin

önemine

işaret

edilerek

ölçeğin

bu

değerlendirme için uygun olduğu bildirilmektedir (James, Blackburn, Milne
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ve

Reichfelt,

2001).

Benzer

şekilde,

bireylerin

terapiye

uygunluğu,

terapötik ittifak, ev ödevlerine uyum ve terapi etkililiği arasındaki
ilişkilerin

incelendiği

terapiye

uygunluğun

diğer

çalışmamalarda

belirlenmesinde

da,

yeterli

BİLTER-U’nun

bir

araç

bilişsel

olduğu

ifade

edilmektedir (Dunn, Morrison ve Bentall, 2006; Myhr, Talbot, Annable ve
Pinard, 2007). Özetlenecek olursa, ölçeğin özgün formunun psikometrik
özelliklerine ilişkin incelemeler, kabul edilebilir düzeyde güvenirlik ve
geçerliğe işaret etmektedir.
Bu ön çalışmada, Kısa Süreli Bilişsel Terapiye Uygunluk Ölçeği’nin (BİLTERU), Türkiye örneklemi üzerinde psikometrik özellikleri incelenmektedir.
Temel amaç, kısa süreli bilişsel psikoterapi sürecinde çeşitli değişkenlerin
incelenmesinin planlandığı bir dizi psikoterapi araştırmasında uygun hasta
seçimine olanak sağlanmasıdır. Ayrıca, bilişsel yaklaşımı temel alan eğitim
ve

uygulamaların

ülkemizde

yaygınlaştığı

yönündeki

gözlemlerden

hareketle, ölçeğin geniş bir kullanım alanı olabileceği öngörülmektedir. Bu
açıdan,

bilişsel

terapi

alanındaki

uygulamalardaki

tutarlılığın

sağlanmasında, eğitimlerin nesnel ölçütler temelinde sürdürülmesinde
yararlanılacak bir araç kazandırılmasının uygulama alanına önemli bir
katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
YÖNTEM
Veri Toplama Araçları
Kısa Süreli Bilişsel Terapiye Uygunluk Ölçeği (BİLTER-U): Safran, Segal,
Shaw ve Vallis (1996) tarafından geliştirilen ölçekte 0 ile 5 puan (0, 0.5, 1,
1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5) aralığında değerlendirilen 10 boyut
bulunmaktadır. Tablo 1’de ilgili boyutların içerikleri özetlenmektedir. Tablo
2’de

ise

ilgili

derecelendirmenin

nasıl

yapıldığı

örneklenmektedir.

Ölçekteki kodlamaların nasıl yapılacağı ile ilgili terapistler için hazırlanmış
yönergede, bilişsel odaklı bir ön görüşmenin nasıl yürütülebileceği soru
örnekleri ve öneriler yer almaktadır. Tablo 3’de söz edilen yönergeye
ilişkin bir örnek sunulmaktadır.
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Görsel Kayıtlar: Bu çalışmanın temel veri toplama araçlarından biri
yargıcıların değerlendirdiği

görsel

ve işitsel

bilgi

içeren öngörüşme

kayıtlarıdır. İlgili kayıtlar, Hacettepe Üniversitesi Psikoterapi Araştırmaları
Laboratuvarı’na (HÜ-PAL) ön görüşme için başvuran bireylere ilişkin görsel
kayıt havuzundan seçkisiz olarak belirlenmiştir.
İşlemler
Bu çalışma iki farklı aşamada gerçekleştirilmiştir.
Birinci

Aşama:

Araştırmanın

birinci

aşamasında,

ölçeğin

Türkçeye

çevrilmesi, uygulamacılar tarafından kullanılabilirliğinin sağlanması ve
kapsam geçerliğiyle ilgili verilere ulaşılması hedeflenmiştir.
Çeviri Çalışması: Ölçeğin birinci yazar tarafından yapılan ön çevirisi altı
kişiden oluşan

klinik psikoloji doktora ve yüksek lisans öğrencileri

tarafından gözden geçirilmiştir.
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Belirtilen çalışmalar sonucu çevirinin üzerinde uzlaşılan son hali ve özgün
formu, bilişsel davranışçı terapi alanında en az 15 yıllık deneyimi olan beş
yargıcının

incelemesine

sunularak

kendilerinden

çevirinin

uygunluğu

açısından değerlendirme yapmaları istenmiştir. Ayrıca, standart bir form
aracılığıyla, ölçeğin, dil kullanımı, anlaşılabilirlik, kültürel uygunluk ve
klinik kullanım açısından incelenmesi istenmiştir. Yargıcıların önerileri
doğrultusunda yapılan düzenlemeler sonucunda ölçek son halini almıştır.
Klinik Uygulanabilirlik Çalışması: Daha önce belirtildiği gibi, BİLTER-U, ön
görüşme oturumlarının işitsel ya da görsel kayıtların, belirli bir kodlama
sistemi üzerinden değerlendirilmesine dayanmaktadır. Dolayısıyla, ölçeğin
güvenirlik

ve

geçerlik

çalışmalarının

başlatılması

öncesinde,

klinik

uygulanabilirliğin sınanması ve kodlama sürecinde karşılaşılabilecek olası
güçlüklerin belirlenmesi amacıyla, çeviri çalışmasına ek bir ön çalışma
daha yürütülmüştür. Bu ön çalışmada, H.Ü. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans
eğitimine devam eden öğrencilerin, Bilişsel Değerlendirme kapsamında ve
denetim altında yürüttükleri ön görüşme oturumlarına ilişkin görsel
kayıtlardan yararlanılmıştır. Bu amaçla, 21 ön görüşmenin bulunduğu kayıt
havuzundan seçilen 5 görüşme kaydı asıl çalışmada da yer alacak
yargıcıların ön eğitimleri için kullanılmıştır. On beş yıllık deneyimi olan bir
uzman tarafından verilen ön eğitimin birinci aşamasında, grup eğitiminin
ardından, yargıcılardan görüşmeleri bağımsız olarak değerlendirmeleri
istenmiştir. İkinci aşamada, ilgili değerlendirmeler, grup tartışmasında ele
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alınmıştır. Yargıcıların puanlamada temel aldıkları noktalar, puanlama
biçimlerindeki

örtüşen

ve

ayrışan

noktalar

incelenmiştir.

Yargıcılar

arasında genel bir uyuşmanın gözlendiği bu ilk değerlendirmelerde,
uzlaşma düzeyinin düşük olduğu bir kaç alt başlık açısından yönergenin
daha

açık

hale

getirilmesi

gereksinimi

olduğu

anlaşılarak

ilgili

düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, yargıcıların kodlamada temel aldıkları ölçütler üzerinde ayrıntılı
tartışmalar yapılmış ve ortak ölçütlerin oluşturulması sağlanarak asıl
çalışmaya geçilmiştir.
Kapsam Geçerliği Çalışması: Çeviri sürecinin ardından, yaklaşık 10 yıllık
bilişsel terapi uygulama ve eğitimini yürütme deneyimi olan üç bilişsel
terapist yargıcı tarafından, ölçeğin çeşitli açılardan değerlendirilmesi
istenmiştir. İlk olarak, ölçeğin kullanımını kolaylaştırmak için hazırlanan ve
ölçekteki boyutlarla ilgili bilgi veren yönerge bölümünün ve asıl ölçekte
yer alan derecelendirmelere ilişkin açıklamaların ne kadar anlaşılır olduğu
sorulmuştur. İkinci olarak da, ölçekteki her bir boyut bilişsel terapiye hasta
seçimindeki

önem

düzeyi

açısından

5’li

Likert

tipi

ölçek

üzerinde

değerlendirilmiştir.
İkinci

Aşama:

Bu

aşamada,

aracın

güvenirlik

ve

iç

tutarlığının

belirlenebilmesi amacıyla, görsel kayıtlar temelinde yürütülen yargıcı
değerlendirmeleri incelenmiştir. Tüm katılımcılar, araştırma öncesinde
kendilerine sözel olarak da okunmuş olan aydınlatılmış onam formunu
imzalamıştır.
Görsel Kayıtları İncelenen Danışan Özellikleri: 2003-2005 yılları arasında
Hacettepe Üniversitesi Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarı’na (HÜ-PAL)
başvuran,

19-24

yaş

aralığında,

8’i

kadın

1’i

erkek

9

bireyden

oluşmaktadır.
Görsel Kayıtları İncelenen Uygulamacı Özellikleri: Ön görüşme oturumları
izlenen 7 yüksek lisans öğrencisinden oluşan uygulamacı gurubunun
tamamı kadındır. Her bir uygulamacı araştırmaya katılmadan önce en az
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bir yıllık kuramsal ve uygulamalı nitelikte yoğun bir bilişsel terapi eğitimi
almıştır. Ön görüşmelerin genel yapısı, bilişsel terapi temel alınarak
yürütülmüştür. Sürecin ana temasının ve işlem yolunun belirlenmesinde,
Morrison (1995) ve Savaşır’ın (2003) önerdiği değerlendirme görüşmeleri
esas alınmıştır. Beş terapist adayı 1’er, 2 terapist adayı 2’şer ön görüşme
yapmışlardır. Buna göre, 9 danışan ve 7 uygulamacıya ait, 9 ön görüşme
görüntü kaydı sağlanmıştır.
Görsel Kayıtları Değerlendiren Yargıcı Özellikleri: Toplam 9 yargıcının
bulunduğu bu grubun 4’ü Klinik Psikoloji alanında uzmanlık derecesine ve
3 yıllık

deneyime sahip

terapistlerden; 5’i

Klinik Psikoloji

alanında

uzmanlık derecesini alma aşamasında ve 2 yıllık uygulama deneyimine
sahip terapistlerden oluşmuştur. İlgili ön eğitim sonrasında, yargıcılar, aynı
dokuz

ön

görüşme

oturumunu,

BİLTER-U

temelinde

bireysel

olarak

kodlamıştır.
BULGULAR
Kapsam geçerliği ve güvenirlik incelemeleri için yargıcılar arası sınıf-içi
korelasyon katsayıları; iç tutarlılık için ise Cronbach Alfa hesaplanmıştır.
Kapsam Geçerliği
Bilişsel

terapist

yargıcıların

değerlendirmelerine

ilişkin

puanların

ortalamaları ve standart sapmaları Tablo 4’te verilmiştir. Bu puanlar
temelinde hesaplanan yargıcılar arası güvenirlik katsayısının (average
measure intraclass correlation) .69 (p<.01) olduğu gözlenmiştir.1 Ölçekteki
on boyutun bilişsel terapiye uygunluktaki önem derecesine ilişkin toplam
puan ortalamasının 42.67 olduğu saptanmıştır. Alınabilecek en yüksek
puanın 50 olduğu göz önüne alındığında, ölçeğin boyutlarının kısa süreli
bilişsel terapiye uygunluk açısından yüksek düzeyde (yaklaşık % 86)
önemli bulunduğu görülmüştür.
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Her bir maddenin ortalaması ve standart sapması Tablo 5’te aktarılmıştır. 2
Bu bulgular, ölçeğin kapsam geçerliği açısından destekleyici veriler olarak
yorumlanmıştır.
Güvenirlik
Yapılan

analiz

sonucunda

tüm

ölçek

için

yargıcılar

arası

güvenirlik

katsayısı (average measure intra-class correlation) .91 (p < .001) olarak
bulunmuştur. Tablo 6’dan da izlendiği gibi, her bir madde için elde edilen
sınıf-içi korelasyon katsayıları .71-.91 arasında değişmektedir.
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Tüm ölçeğin iç tutarlılığını belirlemek için Cronbach Alfa katsayıları
hesaplanmıştır.

Dokuz

ayrı

yargıcı

için

hesaplanan

Cronbach

Alfa

değerleri .23 (bu yargıcı için birinci madde dışarıda tutulduğunda bu
değerin .64 olduğu gözlenmiştir), .56, .59, .66, .67, .76, .77, .77 ve .88
olarak hesaplanmıştır.
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TARTIŞMA
Kısa Süreli Bilişsel Terapiye Uygunluk ölçeğinin (BİLTER-U), Türkiye’deki
uygulamalarda kullanımını incelemek amacıyla yürütülen bu ön çalışma
genel olarak değerlendirildiğinde, aracın başlangıç aşamasında, araştırma
ve uygulamalarda kullanılmak üzere kabul edilebilir düzeyde geçerli ve
güvenilir

olduğu

görülmektedir.

Kapsam

geçerliği

açısından

değerlendirildiğinde, aracın, hasta seçimi açısından uygun kapsamda
olduğu belirtilebilir. Daha önce değinildiği gibi, ölçeğin özgün biçiminin
pek çok kuramsal yaklaşıma ve uygulama deneyimine dayandırıldığı
bilinmektedir (Safran, Segal, Shaw ve Vallis, 1996). Türkçe formu için
yürütülen çalışma sürecindeki yargıcı değerlendirmeleri, ölçekte yer alan
tüm boyutların genel olarak bilişsel terapiye hasta seçimi için önemli
olabilecek ölçütlerin kapsan dığı yönünde bir uzlaşmaya işaret etmektedir.
Erkuş (2003), kapsam geçerliği için ilk adımın ilgili alanın tanımlanması ve
daha sonra da bu alanı temsil eden maddeler oluşturulması olduğunu
belirtmektedir.

Yazar,

maddelerin

ilgili

alanı

temsil

etmesi

olarak

tanımlanan kapsam geçerliğinin, görgül bir işlem olmaktan çok mantıksal
olduğunu aktarmaktadır. Bununla birlikte, sözü edilen boyutların temsil
gücünün benzer değişkenlerle bilişkisinin incelendiği ileri çözümlemelere
gereksinim duyulmaktadır. Bu açıdan, izleyen çalışmalarda, BİLTER-U ile
belirti

düzeyleri,

terapötik

ittifak

ve

çeşitli

bilişsel

özellikler

(örn.,

otomatik düşünceler, işlevsel olmayan sayıltılar, şemalar) gibi farklı ölçüm
araçları arasındaki ilişkilerin incelenmesi önerilebilir. Böylelikle, aracın
birleşen geçerliğine ilişkin daha ileri verilere ulaşılması mümkün olabilir.
Diğer taraftan, aracın temel işlevinin ayırt etmeye dayalı olduğu dikkate
alındığında, bu ön çalışmanın önemli sınırlılıklarından biri henüz ayırt
ediciliğin değerlendirilememiş olmasıdır. Başka bir deyişle, BİLTER-U’nun
temel amacı, uygun hasta seçimine, dolayısıyla etkililiğin artırılmasına
olanak sağlamaktır (Safran, Segal, Shaw ve Vallis, 1996). Aracın böyle bir
amaca hizmet edip etmeyeceğinin belirlenebilmesi yordama geçerliliğinin
boylamsal

bir

çalışmada

ele

alınmasıyla

olanaklı

olacaktır.

İzleyen

çalışmalarda, BİLTER-U ile kısa süreli bilişsel terapiye “uygun” ve “uygun
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olmayan” biçiminde ayrıştırılan iki grup, körlemesine bir kodlama sürecine
dayalı

olarak,

etkililik

açısından

karşılaştırılabilir.

Ayrıca,

deneysel

çalışmaların yanı sıra, uygulama alanında yaygın kullanımı da, zaman
içinde,

ölçeğin yordama geçerliğiyle

ilgili

önemli

bilgiler verecektir.

Çalışmanın veri havuzunun, belirli sayıda katılımcıyı gerektiren, belirtilen
ileri çözümlemeler için henüz yeterli düzeyde olmaması nedeniyle, bu tür
incelemelere,

izleyen

dönemdeki

çalışmalarımızda

devam

edilmesi

planlanmaktadır. Güvenirlik açısından değerlendirildiğinde, iç tutarlığı orta
düzeyde gözlenen ölçeğin bağımsız yargıcılar tarafından güvenilir bir
biçimde değerlendirilebildiği söylenebilir. Bu noktada belirtmekte yarar
vardır ki, ölçeğin bazı yargıcılardan elde edilen Cronbach Alfa değerlerinin
çok

yüksek

olmaması,

hastaların

seçiminde

önemli

bir

sorun

oluşturmamaktadır. Hastalar doğal olarak 10 boyuttaki seçim ölçütleriyle
ilgili tek btip profi l çizmemektedir. Örneğin bir hasta duygularını oldukça
iyi

ayırt

edebilir

ama

psikoterapide

sorumluluk

almaya

hazır

hissetmeyebilir. Bir başka hasta, sorun alanları açısından kronik bir tablo
sergileyebilir ancak odaklanma konusunda zorluk göstermeyebilir. Bu gibi
durumlarda, hastalar bir boyuttan yüksek puan alırken diğerinden düşük
puan alabilmekte, bu durum da iç tutarlık katsayısının düşmesine neden
olabilmektedir. Dolayısıyla, uygulama ve araştırma süreçlerinde, hastaların
değerlendirmeden aldıkları ortalama puanların temel alınması önemli
görünmektedir. Nitekim Safran, Segal, Shaw ve Vallis (1996) de, ölçeğin
yordama geçerliğini sınadıkları çalışmada, ölçeğin ortalama puanlarıyla
terapi başında ve sonunda verilen etkililiği değerlendiren ölçeklerin
puanları arasındaki korelasyon katsayısını temel almaktadır.
Daha

önce

de

vurgulandığı

gibi,

çalışmamızın,

hem

psikoterapi

araştırmalarının doğasıyla hem de ülkemiz koşullarındaki uygulamadaki
zorluklara

bağlı

önemli

sınırlıkları

bulunmaktadır.

Bu

araştırmada

görüşmeleri izlenen uygulamacı ve yargıcıların deneyimlerinin bu türden
bir çalışma için az olması diğer bir önemli sınırlılık olarak görünmektedir.
Ancak, çalışmanın amacı açısından, uygulamacıların deneyiminden çok,
yargıcıların

derecelendirmeleri

arasındaki

tutarlılığın

incelenmesi

ön
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planda

olduğu

için

bu

durumun

önemli

bir

sınırlılık

yaratmayacağı

öngörülmüştür. Ayrıca, izlenen görüşmede ölçek boyutlarıyla ilgili ne kadar
bilgi

olduğu

önemli

bir

noktadır.

Ölçek

derecelendirmesinde

“Derecelendirme yok. Bilgi yetersiz” seçeneği bulunduğu için, eğer
uygulamacı, ilgili boyutta değerlendirme yapmadıysa, yargıcıların bu
bilgiyi de gözlemesi ve bu konuda uzlaşması önemli görünmektedir.
Yargıcıların ölçeği kullanmakla ilgili becerileri önemli olduğu için, bu
grubun yeterli kabul edilebilecek bir ön eğitimden geçmeleriyle söz
konusu sınırlılık belirli bir düzeyde giderilmeye çalışılmıştır.
Araştırmanın sınırlılıkları açısından, göz önünde bulundurulması gereken
bir diğer nokta, görüşme örnekleminin sınırlı sayıda (9 görüşme) olmasıdır.
Bu

durum,

yapılandırılmış

konusundaki

sınırlılıklarla

bir

eğitim

ilişkilidir.

almış

Ayrıca,

uygulamacı

belirli

bulunması

sayıda

görsel

ön

görüşme malzemesine sistematik olarak ulaşmak yoğun emek ve zaman
gerektirmiştir.

Bunun

yanında,

yargıcıların

her

bir

görüşmeyi

değerlendirmek için önemli bir zaman ayırmaları gerekmiştir. Bu koşullar
göz önünde bulundurulduğunda örneklem büyüklüğünün, bu ön çalışma
aşamasında, kabul edilebilir düzeyde olduğu düşünülmektedir. İzleyen
araştırmalar

için

görüşme

havuzunun

genişletilmesi

ve

uygulamacı

örnekleminin daha az benzeşik (heterogeneous) olması konusundaki
planlamalar sürdürülmektedir.
Bu ön çalışma çerçevesinde, BİLTER-U, bilişsel psikoterapi sürecinde
ilişkisel

değişkenlerin incelenmesinin planlandığı

araştırmasında

yararlanılmak

üzere

Türkçeye

bir dizi

psikoterapi

uyarlanmıştır.

Bununla

birlikte, Muran ve arkadaşlarının (1994) da belirttiği gibi, aracın, araştırma
amacı dışında, uygulama alanına katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir.
Araç, Bilişsel Terapi yaklaşımıyla sürdürülen süpervizyon eğitimlerinde,
bireysel

ve

grup

verebilmektedir.

değerlendirmeleri

Ayrıca,

Bilişsel

açısından

Terapiye

önemli

Uygunluk

geribildirimler

eğitim

sürecinin

etkinliğinin de değerlendirilmesinde yararlanılabileceği düşünülmektedir.
Başka bir deyişle, bilişsel terapi alanındaki uygulamalardaki tutarlılığın
sağlanmasında, eğitimlerin nesnel ölçütler temelinde sürdürülmesinde
19

katkı

sağlayabilir.

Bu

açıdan,

ölçeğin

uygulama

alanındaki

yaygın

kullanımının, psikometrik özellikler açısından da önemli bir veri tabanı
oluşturacağı düşünülmektedir. Sonuç olarak, ölçeğin hem özgün hem de
Türkçe formuna ilişkin çalışmalar başlangıç aşamasında olup ilerideki
araştırmalarda incelenmeyi bekleyen pek çok nokta bulunmaktadır. Bu
araştırma, ölçeğin Türkçeye uyarlanması konusunda bir ilk adım olarak ele
alınmalıdır.
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1

Yargıcıların puanlamalarında değişim (varyans) düşük olduğu ve madde

sayısı da az olduğu için, ölçekteki boyutlarla ilgili bilgi veren açıklama
kısmı ve ölçeğin derecelendirme bölümünde uygulamacılara yönelik yer
alan

açıklamaların

her

biri

için yargıcılar arası

güvenirlik katsayısı

(avarage measure interclass correlation) hesaplanamamıştır. Tablo 3’te de
görüleceği gibi, özellikle derecelendirmelere yönelik açıklamalarla ilgili
yargıcılar

genellikle

5

puan

vermişlerdir.

Örneğin

bir

yargıcının

derecelendirmesinde, tüm boyutlar 5 puan almıştır.
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2

İlgili incelemede, puanlar arasındaki uyuşmadan çok puanların niceliği

önemli olduğu için yargıcılar arası güvenirlik katsayısı hesaplanmasına
gidilmemiştir.

Sınıf-içi

korelasyon

katsayıları

.71

ile

.91

arasında

değişmektedir.
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ÇALIŞMA 2
Bilişsel Terapiyi Uygun-Yetkin
Düzeyde Yürütme Ölçeği’nin
(BİLTER-UYET) Psikometrik
Özellikleri

İlgili çalışma, “Soygüt, G ve Uluç, S. ve Tüzün, Z. (2008).
Bilişsel Terapiyi Uygun-Yetkin Düzeyde Yürütme Ölçeği’nin
Güvenirlik ve Geçerliği’ne İlişkin Bir Ön Çalışma, Türk
Psikiyatri Dergisi, 18 (3).” olarak yayın aşamasındadır.
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ÖZET
Bu

araştırmanın

amacı

Liese,

Barber

ve

Beck

(1995)

tarafından

geliştirilmiş olan Bilişsel Terapiyi Uygun ve Yetkin Yürütme Ölçeği’nin
30

(BİLTER-UYET) Türk örneklemindeki geçerlik ve güvenirliğini incelemektir.
BİLTER-UYET,

Bilişsel

davranışçı

yaklaşımla

yürütülen

terapi

oturum

kayıtlarının, belirli bir kodlama sistemi üzerinden değerlendirilmesine
dayanmaktadır. Çalışmanın, yargıcı değerlendirmelerini temel alan kapsam
geçerliği incelemesinde, ölçek maddeleri özgün formuna uygun olarak,
yüksek bir uzlaşma yüzdesiyle alt kapsam alanlarına yerleştirilmiştir.
İzleyen

bölümünde,

Laboratuvarı’na

Hacettepe

(HÜ-PAL)

Üniversitesi

başvuran

10

Psikoterapi
hastanın

Araştırmaları

BT

uygulama

oturumlarından seçkisiz olarak seçilen 20 görsel görüşme kaydı 2 yargıcı
tarafından değerlendirilmiştir. Ölçeğin iç tutarlılığı uygunluk için ά =.84 ,
yetkinlik için ά =.83 olarak bulunmuştur. Yargıcılar arası güvenirlik
katsayılarını belirlemek amacıyla 2 yargıcıdan elde edilen veriler için
mutlak

uzlaşım

yöntemiyle

Sınıf-içi

Korelasyon

Katsayıları

(ICC)

hesaplanmıştır. Buna göre, ICC ortalamaları Uygunluk boyutu için .70;
Yetkinlik boyutu için ise .60 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Uygunluk ve
Yetkinlik

boyutları

arasındaki

ilişki

Pearson

Korelasyon

Katsayısı

aracılığıyla hesaplanmıştır. Katsayılar birinci yargıcı için r= .95 (N=20,
p<.001); ikinci yargıcı için r=.97 (N=20, p<.001), her iki yargıcı için de .95
olarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, BİLTER-UYET’in, Türkiye’de
yürütülen klinik uygulama ve araştırma etkinliklerinde kullanılabilirliği
açısından, başlangıç sürecinde kabul edilebilir düzeylerde geçerli ve
güvenilir bir değerlendirme aracı olduğu yönünde yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bilişsel Terapi, Geçerlik, Güvenirlik.

ABSTRACT
The aim of this study is to investigate the reliability and validity of the
Turkish Cognitive Therapy Adherence and Competence Scale (The CTACS;
Liese, Barber & Beck, 1995). The scale is based on the evaluation of video
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taped therapy sessions using a certain coding system. In the content
validity study, four judges placed items within the intended theoretical
construct with a high degree of consensus. In the following part of the
study, two judges coded 20 video taped therapy sessions randomly
selected from the pool of Hacettepe University Psychotherapy Research
Laboratory. The internal validity of the scale was ά =.84 for Adherence and
ά =.83 for Competence. The Intra-Class Correlation (ICC) coefficients are
calculated with the use of absolute consensus method to determine the
interjudge reliability coefficients for the data obtained from two judges.
The average ICC was .70 for the Adherence and .60 for the Competence
dimension. The relationship between Adherence and Competence was
examined using Pearson Correlation Coefficient. This coefficient was r=.95
(N=20, p<.001) for the first judge and r=.97 (N=20, p<.001) for the
second judge and .95 for both judges. As preliminary evidence, our
findings point out that the Turkish CTCAS has acceptable levels of content
validity and interjudge reliability for clinical and research settings.
Key Words: Cognitive Therapy, Validity, Reliability.

GİRİŞ
Psikoterapi uygulama ve araştırmaları açısından, uygunluk (adherence)
kavramı, belirli bir psikoterapi yaklaşımı ya da yönteminin aslına uygun
yürütülme derecesine işaret etmektedir. Yetkinlik kavramı ise söz konusu
yaklaşım ya da yöntemin ne düzeyde yetkin bir biçimde uygulandığını;
başka bir deyişle uygulamanın kalitesini göstermektedir (Barber ve ark.
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2003). Bu açıdan, yazarlara göre, bir tedavi yönteminin etkili bir biçimde
yürütülebilmesi için, hem uygunluk hem de yetkinlik koşullarının bir arada
sağlanması önemlidir. Uygunluk koşulunun sağlanmadığı bir uygulamada
yetkinlik koşulunun sağlanabilmesi olanaklı görünmemektedir. Ayrıca,
uygunluk koşulunun sağlanması da, yetkinlik koşulunun sağlanabileceği
anlamına gelmemektedir.
Özellikle, bir tedavi yaklaşımının etkinliğinin incelenmesinin hedeflendiği
psikoterapi

sonuç

(outcome)

araştırmaları

açısından,

söz

konusu

yaklaşımların, uygulamada aslına uygun bir biçimde yürütülebilmesi,
terapistin

uygulama

biçimlerinden

kaynaklanabilecek

karıştırıcı

değişkenlerin kontrol edilebilmesi açısından oldukça önemlidir. Barber ve
arkadaşları (2003) tarafından da vurgulandığı gibi, bir tedavi sürecinin
olması gereken protokolde yürütülmemiş olması, söz konusu tedavinin etki
düzeyinin sınırlı kalmasının başlıca nedenlerinden biri olabilir. Buradan
hareketle, psikoterapi araştırmalarının ilk dönemlerinde, yaklaşımlara
özgü geliştirilmiş olan tedavi el kitaplarının kullanılması yaygın bir eğilim
olarak

gözlenmektedir.

Bununla

birlikte,

uygulamalarda

standardizasyonun sağlanabilmesi ve bir tedavi yaklaşımının uygulamada
uygun

düzeyde

yürütülmesi

açısından,

sadece

el

kitaplarının

temel

alınmasının da yeterli bir çözüm olmadığı belirtilmektedir (Moncher ve
Prinz 1991).
Diğer taraftan, psikoterapide etkinliğin ağırlıklı olarak ortak etkenlerden
kaynaklandığına işaret eden (Lambert, Shapiro ve Bergin, 1986) ve bu
ortak etkenlerden özellikle terapötik ittifak değişkenin güçlü bir yordama
gücü olduğuna vurgu yapan gözlemler (Horvath ve Greenberg, 1989;
Horvath ve Symonds, 1991) yeniden mercek altına alınmaktadır. Bu
açıdan, “psikoterapide değişimi sağlayan nedir?” sorusuna daha özgül
yanıtlar verilebilmesi için terapötik ilişkinin yanı sıra, teknik ve katılımcı
özelliklerinin

etkileşimlerinin

de

göz

ardı

edilmemesi

gerekliliği

vurgulanmaktadır (Castonguay ve Beutler, 2006).
Psikoterapi araştırmaları alanında belirtilen gereksinimlerin bir sonucu
olarak,

psikoterapötik

yaklaşımların

uygulamalarda

ne

düzeyde
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yansıtıldıklarını,

başka

bir

deyişle

tedavi

sürecinin

iç

geçerliğini,

değerlendiren araçların geliştirilmeye başladığı görülmektedir. Bu açıdan,
bilişsel terapiye uygunluk ve yetkinliğin değerlendirildiği psikoterapi
araştırmalarında, öncelikle, uygulanan bilişsel terapi sürecinin ne düzeyde
uygun

yürütüldüğü

yaklaşımlardan

değerlendirilerek

ayırt

edilebilirlik

bilişsel

düzeyinin

terapinin

incelendiği

diğer

bazı

izlenmektedir

(Luborsky ve ark. 1982, DeRubeis ve ark., 1982, Barnackie ve ark. 1992,
Hill ve ark., 1992, Blagys ve Hilsenroth, 2002).
Diğer taraftan son dönemlerde, uygunluk ve yetkinlik düzeyinin tedavi
sonuçları üzerindeki etkisi ve ilişkisel etkenler ile özgün teknikler arasında
tedavi

sonuçlarına

katkıları

açısından

yapılan

karşılaştırmalar

(örn.

McIntosh ve ark., 2005; Leob ve ark., 2005; Paivio ve ark., 2004) ve
terapistlerin tedavi el kitaplarına ve yapılandırılmış tedavilere yönelik
tutumlar da sıklıkla incelenen konulardan biri olarak gözlenmektedir
(Addis ve Krasnow, 2000, Najavitz ve ark., 2000, Najavitz ve ark., 2004,
Barber ve ark., 2006).
Belirtilen gereksinimler doğrultusunda geliştirilmiş olan değerlendirme
araçları

arasında

ağırlıklı

olarak

bilişsel

terapiye

uygunluk

için

kullanılanlar dikkati çekmektedir. Bu araçlardan Bilişsel Terapi Ölçeği’nin
(BTÖ) (Young ve Beck 1980) son 25 yıldır en yaygın kullanımı olan ölçüm
aracı

olduğu;

bununla

birlikte,

psikometrik

özellikler

açısından

yetersizliklerine vurgu yapılmaktadır (Whisman, 1993, Barber ve ark.,
2003).
Aktarılan değerlendirme araçlarının güçlü yanlarının yanı sıra çeşitli
eksikliklerine dikkat çeken Barber ve arkadaşlarına (2003) göre, bu
ölçekler

uygunluk

ve

yetkinliği

bir

arada

ölçmemekte

ve

bilişsel

psikoterapideki çağdaş gelişmeleri yeterli düzeyde yansıtmamaktadırlar.
Yazarlar buradan hareketle, dikkat çektikleri sınırlılıkların giderilmesi
amacıyla Bilişsel Terapide Uygunluk ve Yetkinlik Ölçeği (BİLTER-UYET)’ni
geliştirmişlerdir. Bu çalışma çerçevesinde BİLTER-UYET’in Türk örneklem
üzerindeki geçerlik ve güvenirlik incelenmesi amaçlandığı için izleyen
bölümde araca ilişkin çalışmalar sunulmuştur.
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Bilişsel Terapiyi Uygun ve Yetkin Yürütme Ölçeği (BİLTER-UYET)
BİLTER-UYET, Liese ve arkadaşları (1995) tarafından BTÖ’de karşılaşılan
sorunların üstesinden gelebilmek ve daha güvenilir ölçümler alabilmek
amacıyla üretilmiştir.
Barber ve arkadaşları (2003), oldukça geniş kapsamlı olarak yaptıkları
geçerlik ve güvenirlik çalışmasında, öncelikle BİLTER-UYET’in iç tutarlılığını
değerlendirmişlerdir.

Tüm ölçek için Cronbach Alfa değerleri uygunluk için .92 ve yetkinlik için .
93 olarak belirlenmiştir. Bu bulgular ölçek toplam puanlarının ölçek
maddelerine verilen tepkileri oldukça iyi yansıttığına işaret etmektedir.
Yine

aynı

çalışmada,

BİLTER-UYET’in

yargıcılar

arası

güvenirlik

katsayılarının diğer uygunluk ve yetkinlik ölçeklerine göre daha yüksek
olduğu belirlenmiştir (De Rubeis ve Feeley 1990, Hill ve ark. 1992, Vallis ve
ark. 1986). Diğer taraftan, yargıcılar arası güvenirlik, Sınıfiçi Korelasyon
Katsayıları

(ICC-Intraclass

Correlation

Coefficiency)

hesaplanarak

belirlenmiştir ve ICC<.40 olan maddeler (madde 12, 13, 14 ve 21) ölçeğin
dışında bırakılmıştır. 21 maddeye indirgenmiş uygunluk toplam puanı için
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ICC= .67 (N=92) ve yetkinlik toplam puanları için ICC =.73 (N=92) olarak
bulunmuştur.

Genel

değerlendirme,

terapi

yapısıyla

ilişkili

(gündem

oluşturma ya da ev ödevleri gibi) maddeler için değerlendirmeciler arası
güvenirliğin arttığına ve işbirliği ve vaka formülasyonu boyutlarında
(sıcaklık, kabul ve formülasyonu hastayla paylaşılması gibi) düştüğüne
işaret etmiştir. BT’nin iyi yapılandırılmış bir psikoterapi yaklaşımı olduğu
göz önünde bulundurulduğunda bu sonuçlar istatistiksel olarak oldukça
anlamlı bulunmuştur.

Ayrıca,

Barber

ve

arkadaşları

(2003),

değerlendirmecilerin

puanları

arasındaki tutarlılığın hastanın tarzından ve oturumun gündeminden de
etkilendiğini göstermiştir. Son değerlendirmede, Barber ve arkadaşlarının
(2003) elde ettiği sonuçlar BİLTER-UYET’in psikoterapi araştırmaları için
psikometrik açıdan uygun bir değerlendirme aracı olduğuna işaret ettiği
biçiminde yorumlanmıştır.
Daha önce belirtildiği gibi, bu ön çalışma BİLTER-UYET’in Türk örneklem
üzerinde
izleyen

geçerlik
dönemde,

değişkenlerin

ve

güvenirliğini

kısa

süreli

incelenmesinin

değerlendirmektedir.

bilişsel

psikoterapi

planlandığı

bir

Temel

amaç,

sürecinde

çeşitli

dizi

psikoterapi
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araştırmasında yürütülecek olan bilişsel psikoterapi uygulamalarına ilişkin
uygunluk ve yetkinliğin değerlendirilebilmesidir. Ayrıca, bilişsel yaklaşımı
temel alan eğitim ve uygulamaların ülkemizde yaygınlaştığı yönündeki
gözlemlerden hareketle, ölçeğin geniş bir kullanım alanı olabileceği
öngörülmektedir. Bu açıdan, bilişsel terapi alanındaki uygulamalardaki
standardizasyonun sağlanmasında, eğitimlerin nesnel ölçütler temelinde
sürdürülmesinde

ve

eğitimlerin

etkinliğinin

de

değerlendirilmesinde

yararlanılacak bir araç kazandırılmasının uygulama alanına önemli bir
katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
YÖNTEM
Ön çalışma
Çeviri çalışması
BİLTER-UYET’in klinik psikoloji alanında eğitim gören üç doktora öğrencisi
tarafından yapılan ön çevirisi bu grubun da yer aldığı altı kişiden oluşan
klinik

psikoloji

doktora

öğrencileri

tarafından

gözden

geçirilmiştir.

Belirtilen çalışmalar sonucu üzerinde uzlaşılan çevirinin son hali ve özgün
formu, bilişsel davranışçı terapi alanında en az 15 yıllık deneyimi olan beş
yargıcıya

gönderilerek

kendilerinden

çevirinin

uygunluğu

açısından

değerlendirme yapmaları istenmiştir. Ayrıca, standart bir form aracılığı ile
yargıcılardan, ölçeği dil kullanımı, anlaşılabilirlik, kültürel uygunluk ve
klinik kullanım açısından incelemeleri istenmiştir. Yargıcıların önerileri
doğrultusunda yapılan düzenlemeler sonucunda ölçek son halini almıştır.
Klinik uygulanabilirlik çalışması
Daha önce belirtildiği gibi, BİLTER-UYET, Bilişsel Davranışçı yaklaşımla
yürütülen terapi oturumlarının işitsel ya da görsel kayıtlarının, belirli bir
kodlama

sistemi

üzerinden

değerlendirilmesine

dayanmaktadır.

Dolayısıyla, ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının başlatılmasının
öncesinde,

klinik

karşılaşılabilecek

uygulanabilirliğin
olası

sınanması

güçlüklerinin

ve

belirlenmesi

kodlama

sürecinde

amacıyla,

çeviri

çalışmasına ek bir ön çalışma daha yürütülmüştür. Bu ön çalışmada, H.Ü.
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Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimine devam eden öğrencilerin, Bilişsel
Davranışçı

Terapi

yaklaşımı

ile

süpervizyon

altında

yürüttükleri

oturumların görsel kayıtlarından yararlanılmıştır. Bu amaçla, 3 terapistin
görüşmelerine ait seçkisiz yolla belirlenen 6 oturumun görsel kaydı, asıl
çalışmada da yer alacak yargıcıların ön eğitimleri için kullanılmıştır. Toplam
3 yargıcının bulunduğu bu grup, ön çalışmanın yapıldığı dönemde, doktora
yeterlik derecesine sahip ve BT alanında yaklaşık ikisi 5 yıl, biri 15 yıl
deneyimi

olan

uzmanlardan

oluşturulmuştur.

Grup

çalışması

olarak

yürütülen ön eğitimde, 3 terapiste ait 4 BT görüşme oturumu yargıcıların
değerlendirilmesine sunulmuştur. Bu görsel kayıtlara ilişkin kodlamaların
analizleri sonunda BİLTER-UYET için yargıcılar arası güvenirlik katsayıları
her bir oturum için şöyledir: Oturum-1 ICC =.9059; Oturum-2 ICC =.5848;
Oturum-3

ICC

=

.8915;

Oturum-4

ICC=.6443.

Görüldüğü

gibi,

dört

oturumdan ikisine ilişkin ICC’lerde .90’a varan bir uyuşma gözlenirken;
diğer ikisinde ICC’ler .58-.64 arasında değişmektedir. ICC incelemelerinde,
istatistiksel olarak kabul edilebilir anlamlılık düzeyinin .70 olmasının
beklendiği dikkate

alındığında,

ön çalışma niteliğindeki bu süreçte,

yargıcılar arasında yeterli düzeyde bir uyuşma sağlanmadığı gözlenmiştir.
Buradan hareketle yürütülen ikinci aşamada, yargıcılar arası uyuşmanın
sağlanmadığı

görüşme

oturumlarına

ilişkin

değerlendirmeler

grup

tartışması sürecindeki gözlemlere göre, görüşme içeriği bilişsel terapiyi
yansıtma düzeyi arttıkça puanlama kolaylaşmakta ve ICC yükselmektedir.
Puanlama hastanın sorunundan etkilenmektedir. Belirli bir sorunun (örn.
Eksen I Obsesif Kompulsif Bozukluk) puanlaması daha kolay ve yargıcılar
arası tutarlılığı daha yüksek olmasına karşın; daha belirsiz sorun alanları
için (örn. Belirli bir tanı kategorisi içinde yer almayan, kişisel gelişime
yönelik sorunlar) yargıcılar arası tutarlılık düşmektedir. Ayrıca, daha
güvenilir bir değerlendirme ve yargıcılar arası tutarlılığın yükselmesi için
BİLTER-UYET’in değerlendirilmesine ilişkin bir yönerge ve eğitim paketi
oluşturulmasında yarar görülmektedir. Aktarılan gözlemler çerçevesinde
yargıcılar için standart bir değerlendirme yönergesi içeren bir el kitabı
hazırlanmasına karar verilmiştir.
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Asıl Çalışma
Örneklem
Hastalar
Araştırmanın

hasta

örneklemi,

2004-2006

yılları

arasında

Hacettepe

Üniversitesi Psikoterapi Araştırmaları Laboratuarı’na (HÜ-PAL) başvuran
19-24 yaş aralığındaki 10 kadın hastadan oluşturulmuştur. Hastaların ilk
değerlendirmesi Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Polikliniğinde ya da
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Merkezinde yapılmıştır. Araştırmada izlenen
süreç kısa süreli bilişsel davranışçı tedavi yaklaşımı olduğu için kurumlar
tarafından, yönlendirilen hastanın Eksen I Duygu Durum Bozukluğu ya da
Kaygı Bozukluğu tanılarından birini almış olması ve Düşünce Bozukluğu
bulunmaması ve Eksen II Bozukluğu tanısı almamış olması koşulları
aranmıştır. Öngörülen koşulları karşılayan hastalar araştırmaya katılmadan
önce BT’ye uygunluk açısından değerlendirilmiş ve aydınlatılmış onam
formunu imzalamışlardır.
Hastanın BT’ye uygunluğu Kısa Süreli Bilişsel Davranışçı Tedaviye Vaka
Seçimi Ölçeği aracılığıyla belirlenmiştir (Soygüt ve Dürü 2006). Gönüllü
olmayı kabul eden hastaların görüşme kayıtları araştırma havuzuna
katılmıştır. Hastalar ortalama 4-5 ay boyunca haftada bir oturum olmak
üzere bireysel görüşmeye alınmışlardır.
Tedavi ve Terapistler
HÜ-PAL Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü bünyesinde etkinliklerini
sürdüren Psikoterapide Süreç Değişkenlerinin incelendiği bir araştırma,
uygulama ve eğitim laboratuarı olarak kurulmuştur. Eğitimlerinin bir
parçası olarak HÜ-PAL’de uygulamalarını sürdüren 7 Yüksek Lisans ikinci
sınıf

öğrencisi

Terapist

bu

araştırmanın

adaylarının

tamamı

terapist

kadındır

örneklemini

ve

yaşları

oluşturmuştur.

24-25

arasında

değişmektedir. Her bir terapist araştırmaya katılmadan önceki bir yıllık bir
zaman

diliminde

kuramsal

ve

uygulamalı

nitelikte

yoğun

bir

BT

eğitiminden geçmiştir. Araştırma boyunca görüşmelerinin görsel kayıtları
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değerlendirilmiş ve görüşmelere süpervizyon altında devam etmişlerdir.
Böylece, aldığı eğitimin türü, deneyim ve süpervizyon gibi terapistten
kaynaklanabilecek

karıştırıcı

değişkenlerin

etkisi

mümkün

olduğunca

kontrol edilmiştir. Uygulamacılar bireysel görüşmelerini yapılandırırken
“Bilişsel Terapiler: Temel İlkeler ve Ötesi” (Beck 2001) bilişsel terapi el
kitabını temel almışlardır.
Yargıcılar
i. Kapsam Geçerliği Çalışmasındaki Yargıcılar: Klinik psikoloji alanında
doktora derecesi olan 4 yargıcıdan oluşmuştur.
ii.

Güvenirlik

Çalışmasındaki

Yargıcılar:

Doktora

ve

üzeri

derecede,

uzmanlık alanı Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımı olan iki klinik psikolog
araştırmada yargıcı olarak görev almıştır. Yargıcılardan birinin deneyimi 5
yıl; diğerinin ise 15 yıldır. Daha önce belirtildiği gibi, yargıcılar araştırmaya
katılmadan önce BILTER UYET için hazırlanan yaklaşık 10 saatlik bir ön
hazırlık sürecinden geçmişlerdir.

Veri toplama araçları
Görsel kayıtlar
Bu çalışmanın temel araçlarından biri, yargıcıların değerlendirdiği görsel
görüşme kayıtlarıdır. Her bir hastadan terapi süreci boyunca ortalama 14
görüşme kaydı alınmıştır. 3. görüşme öncesindeki görüşmeler daha çok
bilgi toplama ile ilişkili olduğu; 10. görüşme sonrasındaki görüşmeler ise
terapiyi bitirme ile ilişkili temalar içerebildiğinden araştırma havuzu
dışında bırakılarak toplam 68 görüşme içeren bir araştırma havuzu
oluşturulmuştur. Örneklem içinde herhangi bir hastanın fazla ya da az
temsil edilmesini önlemek için görüşmeler hastalara göre gruplanmış ve
her bir gruptan 2 görüşme seçkisiz olarak örneklem grubuna atanmıştır.
İşlemlerin

sonunda

20

görüşmeden

oluşan

görüşme

örneklemi

oluşturulmuş ve bireysel değerlendirilmelerinin yapılması için yargıcı
değerlendirmelerine sunulmuştur.
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Bilişsel Terapiyi Uygun ve Yetkin Yürütme Ölçeği (BİLTER-UYET)
Araca

ilişkin

ayrıntılı

bilgiler

önceki

bölümlerde

ayrıntılı

olarak

aktarılmıştır. Çalışmanın bu aşamasında toplam 25 maddeden oluşan
ölçeğin araştırmacılarca kodlama sistemine uygun hale getirilen formu
kullanılmıştır. Ölçekte yer alan her bir madde Uygunluk ve Yetkinlik
boyutları açısından değerlendirilmiştir. Puan aralığı her iki boyut için de 17 arasındadır. Uygunluk için 1 puan maddede belirtilen durumun hiç ortaya
çıkmadığına 7 puan ise tam olarak uygulandığına işaret etmektedir.
Yetkinlik boyutunda ise 1 puan terapistin bu madde için uygulama becerisi
gösteremediğine 7 puan ise uygulama becerisinin mükemmel olduğuna
işaret etmektedir.
“1. Gündem: Önemli hedef sorunları belirledi, öncelik sıralaması yaptı ve
gündemi izledi”.
1

2

3

4

5

6

7

Bilişsel Terapiyi Uygun ve Yetkin Yürütme Ölçeği (BİLTER-UYET) Yönergesi
Daha önce belirtildiği gibi, ön çalışma sürecinde oluşan gereksinimler
doğrultusunda,

kodlama

sisteminin

daha

standart

bir

biçimde

yürütülmesini sağlayabilmek amacıyla araştırma ekibince bir yönerge
geliştirilmiştir.

Belirtilen

yönerge,

BİLTER-UYET’de

kodlanan

tüm

maddelere karşılık gelen puan aralıklarının nasıl belirleneceğine ilişkin
ayrıntılı

tanımlamaları

içermektedir.

Yukarıda

aktarılanlar

ilk

madde

üzerinden örneklenecek olursa “gündem oluşturulması” maddesi için
aşağıdaki puanlama anahtarı oluşturulmuştur:
6-7 puan Gündemi görüşmenin başında oluşturdu. Hasta ve terapist
ellerindeki süreyi göz önünde bulundurarak hedef sorunları içeren uygun
bir gündem oluşturdular ve öncelikleri belirlediler.(Gündemi oluştururken
hastanın ele almak istediği olay ya da sorunları öğrendi. Kendi araştırmak
istediği ya da çalışmaya devam edilecek konuları ifade etti.) Görüşme
sürecinde gündem tam olarak izlendi.
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4-5 puan Bir önceki puanlama aşamasında belirtilen tüm ölçütler yerine
getirildi; ancak, hastanın görüşleri yeterince alınmadı ya da gündem
üzerinde tam bir görüş birliğine varılmadı.
3-2 puan Gündem çalışmanın ilerleyen aşamalarında oluşturuldu. Gündem
maddeleri açık ve net olarak ifade edilmedi. Gündem oluşturuldu ancak
takip edilmedi.
0-1 puan Gündem hiç oluşturulmadı. Görüşmede konudan konuya geçildi.
Yönergenin devamında, ölçeği oluşturan her bir madde için aynı strateji
izlenmiştir.

BULGULAR
Kapsam geçerliği
Doktora dereceli 4 klinik psikoloji uzmanından oluşan yargıcı grubundan,
standart bir form aracılığı ile BİLTER-UYET’in maddelerinin dağılımı ve
sorularının bütünüyle Bilişsel ve Davranışçı Terapi oturumu ve sürecini ne
kadar

kapsadığı

değerlendirmeleri

açılarından
çerçevesinde

incelemeleri
her

bir

istenmiştir.

maddenin

Yargıcıların

boyutlar

altındaki

sınıflandırılma yüzdeleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1’den izlenebileceği gibi, Boyut 1 Bilişsel Terapi Yapısı kapsamı
içinde yer alan 1, 2, 3, 4, 7, 8 ve 9. maddeler, yargıcılar tarafından
uzlaşmayla birinci boyuta yerleştirilmişlerdir. Ev ödevleri ile ilişkili olan 5
ve 6. maddeler Boyut 4- Bilişsel ve Davranışçı Teknikler altında yer
almışlardır. Boyut 2- İşbirliğine Dayalı Bir Terapötik İlişkinin Gelişmesi
kapsamı içinde yer alan 11, 12, 13, 14, ve 15. maddeler yargıcılar
tarafından

uzlaşmayla

ikinci

boyuta

yerleştirilmişlerdir.

BT

modeli,

kavramları, süreci ve yapısıyla tanıştırmayı içeren 10. madde Boyut 142

Bilişsel

Terapi

Yapısı

kapsamı

altında

yer

almıştır.

Boyut

3-

Vaka

Formülasyonunun Gelişimi ve Uygulanması kapsamı içinde yer alan 18, 19,
20 ve 21. maddeler yargıcılar tarafından uzlaşmayla üçüncü boyuta
yerleştirilmişlerdir. Bu kapsamda yer alması gereken 16. ve 17. maddeler
ise Boyut 4- Bilişsel Davranışçı Teknikler kapsamı altına yerleştirilmiştir.
Boyut 4-Bilişsel ve Davranışçı Teknikler kapsamı altında yer alan 22, 23 ve
24. maddeler yargıcılar tarafından tam bir uzlaşmayla dördüncü boyuta
yerleştirilmişlerdir.

Buna

göre,

genel

olarak

maddelerin

yargıcılar

tarafından, ölçeğin özgün formuna uygun olarak, yüksek bir uzlaşma
yüzdesiyle alt kapsam alanlarına yerleştirildiği görülmektedir.
Güvenirlik
Yargıcılar arası güvenirlik katsayılarını belirlemek amacıyla 2 yargıcıdan
elde edilen veriler için mutlak uzlaşım yöntemiyle Sınıf-içi Korelasyon
Katsayıları,

ICC

(Intraclass

Correlation

Coefficient

with

Absolute

Agreement Definition) hesaplanmıştır. Sınıf-içi Korelasyon Katsayıları (ICC)
hesaplanmadan önce yargıcıların her bir maddeye yönelik tepkilerinin
sıklığı

incelenmiştir.

Analizler

öncesindeki

bu

değerlendirmelerde,

“Süregiden dürtü kontrol sorunlarının gözden geçirilmesi” (madde 4) ve
“Alternatif Bilişsel- Davranışçı tekniklerin kullanılması” (madde 24)’ün
yargıcılar tarafından vakaların çoğu için boş bırakıldığım görülmüştür. Bu
nedenle,

tüm

Bilişsel

Davranışçı

görüşmelerde

bulunma

koşullu

olmayabileceği göz önünde bulundurularak, her iki madde de izleyen
analizlerin dışında bırakılmışlardır. Ek olarak, “Kabul/Saygı” (madde 12),
“Doğru Empati” (madde 14) ve “Kilit Konulara Değinme” (madde 19) için
ICC değerleri düşük bulunmuştur (ICC<.40). Barber ve arkadaşlarının
(2003) özgün çalışmalarında madde 12 ve 14 için benzer sonuçlar elde
etmişler ve ilgili maddeleri ölçek dışında tutmuşlardır. Ancak maddelerin
sağladığı

bilgilerin

bazı

görüşmelerde

önem

taşıyabileceği

düşünüldüğünden, ölçeğin son halinde bu üç maddenin korunmasına karar
verilmiştir. Kalan 23 madde için ortalama, standart sapma ve ICC değerleri
Tablo 2’de verilmiştir.
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Uygunluk için (N=20) elde edilen ICC değerlerinin .13 ile .94 arasında
değiştiği hesaplanmıştır. Sorunlu olduğu belirlenen 2 madde çıkarıldıktan
sonra

23 maddelik Uygunluk

ölçeği

için ICC

ortalaması

.70 olarak

belirlenmiştir. Yetkinlik için (N=20) ulaşılan ICC değerlerinin 0 ile .90
arasında değiştiği hesaplanmıştır. 23 maddelik Yetkinlik ölçeği için ICC
ortalaması .60 olarak belirlenmiştir.
İç Tutarlılık
Tüm

ölçeğin

iç

tutarlılığını

belirlemek

için

Cronbach

Alfa

katsayısı

hesaplanmıştır. Uygunluk için ά =.84, Yetkinlik için ά = .83 olarak
bulunmuştur. Analiz sonuçları, BİLTER-UYET toplam puanlarının ölçeği
oluşturan maddeleri iyi bir şekilde yansıttığına işaret etmektedir.
Ayrıca, ölçeğin Uygunluk ve Yetkinlik boyutları arasındaki ilişki, Pearson
Korelasyon Katsayısı aracılığıyla hesaplanmıştır. Yetkinlik ve Uygunluk
boyutları arasındaki ilişki, birinci yargıcı için korelasyon katsayısı r= .95
(N=20,

p<.001);

ikinci

yargıcı

için

r=.97

(N=20,

p<.001)

olarak

belirlenmiştir. Her iki boyutunda aynı yargıcı tarafından puanlanmasının
bir yanlılık oluşturabileceği düşüncesinden hareketle, iki boyut arasındaki
ilişkinin körlemesine değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu amaçla, aynı
görüşme oturumu için, bir yargıcının puanladığı Uygunluk boyutu ile diğer
yargıcın puanladığı Yetkinlik boyutu değerlendirmeleri arasındaki ilişki
Pearson Korelasyon Katsayısı aracılığıyla çaprazlama hesaplanmıştır. Buna
göre birinci çapraz grup için korelasyon katsayısı r= .77 (N=20, p<.001);
ikinci çapraz grup için r=.68 (N= 20, p<.001) olarak belirlenmiştir. Analiz
sonuçları yargıcının puanlama yanlılığından kaynaklanabilecek etkiler
kontrol edildiğinde de, ölçeğin iki boyutu arasında yüksek düzeyde bir
ilişki olabileceğine işaret etmiştir.
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TARTIŞMA
BİLTER-UYET’in Türkiye’deki uygulamalarda kullanımını incelemek amacıyla
yürütülen ön çalışmalar genel olarak değerlendirildiğinde, aracın kabul
edilebilir düzeyde geçerli ve güvenilir olduğu görülmektedir. Buna göre,
BİLTER-UYET’in, terapistlerin bir BT sürecini hangi düzeylerde uygun ve
yetkin

biçimde

yürüttüklerini

değerlendirmeye

uygun

kapsamda

bir

geçerliğe sahip olduğu belirtilebilir. Ayrıca, iç tutarlığı yüksek düzeyde
gözlenen ölçeğin bağımsız yargıcılar tarafından güvenilir bir biçimde
değerlendirilebildiği söylenebilir.
Kapsam geçerliği açısından değerlendirildiğinde, genel olarak maddelerin
yargıcılar tarafından, ölçeğin özgün formuna uygun olarak, yüksek bir
uzlaşma yüzdesiyle alt kapsam alanlarına yerleştirildiği gözlenmektedir.
Özgün formdan farklı yerleştirilen maddeler açısından, Bilişsel Terapi
Yapısı boyutunda yer alan, 5. ve 6. maddelerin içeriğinin ev ödevleri ile
ilişkili olmasının, yargıcıları, bu maddeleri Bilişsel Davranışçı Teknikler
başlığı altında toplamaya yönlendirdiği düşünülebilir. İkinci Boyut olan
İşbirliğine Dayalı Terapötik İlişkinin Gelişmesinde yer alan 10. madde
içeriğinin de BT modeli, kavramları, süreci ve yapısı ile tanıştırmayı
içermesinin bu maddenin Bilişsel Terapi Yapısı başlığı altına seçilmesine
neden olduğu söylenebilir. Benzer bir şekilde Vaka Formulasyonunun
Gelişimi ve Uygulanması boyutunda yer alması beklenen 16. ve 17.
maddelerin içeriğinin, otomatik düşünce, temel inanç ve şemaların ortaya
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çıkarılması ile ilişkili olmasının bu maddelerin Bilişsel Davranışçı Teknikler
başlığı altında toplanması yönünde bir eğilim oluşturduğu biçiminde
yorumlanabilir. Belirtilen birkaç maddenin yargıcılar tarafından özgün
formdan farklı boyutlar altında yerleştirilmeleri kuramsal açıdan anlaşılır
bulunmaktadır. Sözü edilen; maddeler, görüşmedeki bağlamına göre kimi
zaman yapıyı, kimi zaman tekniği temsil edebilmektedir. Kapsama ilişkin
yargıcı değerlendirmeleri, her hangi bir görüşme sürecini temel almayıp
sadece form üzerinde yapılan bir değerlendirmeyi yansıttığı için gözlenen
farklılaşma tarafımızca anlaşılır bulunmuştur. Asıl çalışma bölümünde,
görüşme süreçlerini temel alan yargıcı değerlendirmelerinde, boyutların
özgün formdaki kapsamında değerlendirilebildiği gözleminden hareketle,
özgün formdaki kapsamın Türkçe formda da korunmasına karar verilmiştir.
Özgün formda yer alan madde 4 ve madde 24 araştırma örnekleminin
özelliklerinden dolayı son analizlerin dışında bırakılmıştır. Barber ve
arkadaşları (2003) özgün çalışmalarının örnekleminin “Madde Kötüye
Kullanımı”

tanısı

alan

hastalardan

oluştuğu

dikkate

alındığında,

4.

maddenin sorgulanması, yani dürtüsel davranışların takibi özgün form için
zorunlu görülmüştür. Diğer taraftan, 24. maddenin ise terapistin deneyim
düzeyinden etkilenmeye açık olduğu düşünülmüştür. Bu açıdan, deneyimli
terapistlerin görüşmeleri deneyimsiz olanlara görece daha yüksek bir
teknik çeşitliliği içerebilmektedir. Araştırmanın hasta örnekleminde takip
gerektiren

dürtü

örnekleminin

kontrol

eğitim

sorunlarına

sürecindeki

rastlanmaması

deneyimsiz

ve

terapistlerden

terapist
oluşması,

madde 4 ve madde 24’ü puanlama açısından uygunsuz hale getirmiştir.
Ancak, farklı terapist ve hasta gruplarıyla işlevsel olarak kullanılabileceği
düşünülen bu maddelerin uyarlanan formda tutulmaya devam edilmesine
karar verilerek bu maddeler için değerlendirme formlarına “puanlamaya
uygun değil” seçeneği eklenmiştir.
Diğer taraftan daha önce belirtildiği gibi ölçeğin iç tutarlığı, her iki yargıcı
değerlendirmesi açısından da, istatistiksel olarak yüksek bir anlamlılık
katsayısı

göstermiştir.

Ayrıca,

Barber

ve

arkadaşlarının

(2003)

çalışmasında olduğu gibi, Uygunluk ve Yetkinlik boyutları arasında da
yüksek bir tutarlılık gözlenmiştir. Bununla birlikte, söz konusu gözlemin,
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ölçeğin yapısı açısından olumlu bir özellik olup olmadığı tartışılmaktadır.
Barber ve arkadaşlarının (2003) ölçeği geliştirme sürecinde, Uygunluk ve
Yetkinlik boyutlarının farklı olgular olmalarından hareket etmişlerdir. Giriş
bölümündeki tanımlamalardan hatırlanacağı gibi, her iki boyut bir birinin
gerekli koşulu olarak görülmediği için ölçekte de bu ayrımın ortaya
konamaması yazarlar açısından beklenen bir durum değildir. Buna karşın,
yazarlar tarafından, konuya ilişkin gözden geçirilen literatür bulguları da,
hem Barber ve arkadaşlarının (2003) hem de bu çalışmanın sonuçlarını
destekler niteliktedir. BT sürecinin değerlendirildiği çalışmaların (örn.
Shaw

ve

ark.,

1999)

yanı

sıra,

psikanalitik

yaklaşımla

yürütülen

görüşmelere ilişkin uygunluk ve yetkinlik değerlendirmelerinde (Barber ve
Crits-Christoph 1996) de korelasyonun istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
bulunduğu belirtilmiştir. Araştırmacıların, belirtilen gözlemleri, yargıcı
yanlılığı, derecelendirmenin iki boyut açısından birbirini izleyen sırada
yapılması gibi etkenlere bağladıkları görülmektedir. Bununla birlikte, farklı
yargıcı değerlendirmelerine ilişkin karşılaştırmaların da benzer sonuçlar
verdiği bildirilmektedir (Barber ve ark., 2003). Yazarlar ayrıca, uygunluk ve
yetkinlik boyutları arasında bekledikleri farklılaşmanın gözlenememiş
olmasını

çalışmalarındaki

terapistlerin

hepsinin

oldukça

deneyimli

olmasına bağlamaktadırlar. Bununla birlikte, terapistlerin deneyim düzeyi
düşük olmasına karşın, bu çalışmada da, Uygunluk ve Yetkinlik boyutları
arasındaki ilişki oldukça yüksek olarak belirlenmiştir. Bu bulgu, BT
açısından sözü edilen iki boyut arasındaki ilişkinin uygulamacının deneyim
düzeyinden bağımsız olarak yüksek olduğuna işaret etmektedir. Ek olarak,
yargıcıların,

uygunluk

ve

yetkinliği

ardışık

puanlamalarından

kaynaklanabilecek yanlılığı kontrol etmek için her bir boyuta ilişkin yargıcı
puanlamaları

çapraz

olarak

incelendiğinde

de,

iki

boyut

arasındaki

korelasyon katsayısının düştüğü ancak hala orta ve yüksek düzeylerde
istatistiksel olarak anlamlı korelasyonlara ulaşıldığı gözlenmiştir. Bu bulgu
da, Uygunluk ve Yetkinlik ölçümlerinin BT’nin yapısı gereği yüksek
düzeyde bir ilişki gösteriyor olabileceği yönünde Barber ve arkadaşlarının
(2003)

yorumunu

destekler

niteliktedir.

Aktarılan

gözlemlere

karşın,

çalışmamızdaki deneyimlerimiz doğrultusunda, her ne kadar her iki boyut
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birbirine

yakın

boyutlarının
formunun

düzeyde

bağımsız

puanlansa

da,

değerlendirilmesi

korunmasının

uygulama

Uygun

ve

gerektiğini

alanında

daha

Yetkin
ve

yürütme

ölçeğin

yararlı

bu

olacağını

düşünmekteyiz. Ayrıca, çalışmamız kapsamında geliştirmekte olduğumuz
yönergede, her iki boyut arasındaki ayrımı sağlayabilecek ek açıklamalarla
revizyona gidilmesini gerekli bulmaktayız.
Diğer taraftan, Barber ve arkadaşlarının (2003) gözlemlerine benzer
biçimde, bizim çalışmamızda da, sürecin başlangıcındaki oturumlarda,
terapistlerin ağırlıklı olarak BT’yi didaktik bir biçimde sürdürme eğiliminde
oldukları; izleyen oturumlarda ise ilişkiye, işbirliğine daha fazla vurgu
yaptıkları yönündeki gözlemlerimizi BT’nin doğasıyla bağlantılı doğal bir
süreç olarak yorumlamaktayız. Bu noktada, ayrıca, BT yaklaşımının kendi
içindeki gelişmeler doğrultusunda, terapötik işbirliği ve derindeki bilişsel
yapıların değerlendirilmesi anlayışının BİLTER-UYET’de dengeli bir biçimde
yansıtıldığını araca ilişkin güçlü bir yön olarak vurgulamak isteriz.
Araştırma sürecinin psikoterapi araştırmalarına genel katkısı açısından göz
önünde bulundurulması gereken önemli bir katkıda da ölçeği puanlamak
için geliştirilen el kitapçığıdır. Araştırma sürecindeki gözlemlerimiz ve
analizler

sonucu

elde

edilen

bulgular,

değerlendirmelerin

yargıcılar

tarafından yapıldığı bu tür çalışmalarda eğitim ve yönergelerin büyük bir
önem taşıdığını ortaya koymuştur. Ek olarak, küçük gruplarla yaptığımız
çalışmalar BİLTER-UYET yönergesi ve eğitim paketinin, psikoterapi eğitimi
ve süpervizyonunun da kalitesini artırdığına işaret etmiştir.
Çalışmamızın, hem psikoterapi araştırmalarının doğasıyla hem de ülkemiz
koşullarındaki pratik zorluklara bağlı, önemli sınırlıkları bulunmaktadır.
Öncelikle,

farklı

terapötik

değerlendirilememiş;

yaklaşımların

dolayısıyla,

izlendiği

terapi

oturumları

BİLTER-UYET’in,

Türk

örneklem

üzerindeki ayırt edici geçerliği incelenememiştir. Araştırma ekibinin bu
yönde girişimleri olmakla birlikte, farklı kurumlarda çalışan terapistler ve
hastalarından görsel kayıt alınmasındaki pratik sorunlar ve etik açıdan
yaşanabilecek olası sıkıntılar nedeniyle, araştırma grubuna eşdeğer bir
örneklem bu aşamada oluşturulamamıştır.
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Diğer bir sınırlılık olarak da, görüşmeleri izlenen terapist örnekleminin
tamamının,

ilk

terapi

deneyimleri

olması

düşünülebilir.

Çalışmanın

planlanma aşamasında, amaç açısından, terapistlerin deneyimden çok,
yargıcıların
planda

derecelendirmeleri

olduğu

için

bu

arasındaki

durumun

önemli

tutarlılığın
bir

sınırlılık

incelenmesi

ön

yaratmayacağı

öngörülmüştür. Çalışmamızın özünde, “yargıcıların izledikleri aynı terapi
oturumuna

ilişkin

puanlar

arasında

uzlaşma

var

mıdır?”

sorusunun

incelemesinden hareketle, terapistin deneyimsizliğine bağlı olarak tipik bir
BT sürecini yansıtmaması bir sınırlılık olarak düşünülmemelidir. Bu açıdan,
derecelendirmede, her iki yargıcının aynı oturumu benzer biçimde düşük
puanlamasının

da,

BİLTER-UYET’in

güvenirliğine

ilişkin

bir

destek

olabileceği düşünülmüştür. Ayrıca, uygulamada bu durumla ilgili belirgin
bir zorluk yaşanmamış; tam aksine, terapistlerin ilk deneyimleri olmasının,
terapiyi “uygun yürütme” eğilimini; başka deyişle, kurama, yönergeye ve
süpervizyona

daha

fazla

bağlı

kalma

çabalarını

artırdığı

izlenmiştir.

Yetkinlik puanları görece biraz daha düşük olsa da, yukarıda tartışıldığı
gibi,

istatistiksel

olarak

arada

farklılık

yargıcıların değerlendirmelerine yeterli

veri

gözlenmemiş;
oluşturacak

görüşmeler,
düzeyde

BT

formatında sürdürülebilmiştir.
Araştırmanın

sınırlılıkları

söz

konusu

olduğunda

göz

önünde

bulundurulması gereken bir diğer nokta, görüşme örnekleminin görece az
sayıda (20 görüşme) olmasıdır. Bu durum temelde, yöntemsel olarak
önemli güçlüklerin aşılmasını gerektiren bu tür bir çalışmanın, daha önce
vurgulanan özellikle nitelikli uygulamacı ve değerlendirmeci bulunması
konusundaki sınırlı kaynaklarla yürütülmesiyle ilişkilidir. Belirli sayıda
psikoterapi görüşmesine sistematik olarak ulaşmak, araştırma örneklemini
seçkisiz olarak atamak oldukça yoğun emek ve zaman gerektirmiştir.
Bunun yanında, yargıcıların her bir görüşme için önemli bir zamanı
aktarmaları gerekmiştir. Bu koşullar göz önünde bulundurulduğunda
örneklem büyüklüğünün, bu ön çalışma aşamasında, kabul edilebilir
olduğu düşünülmektedir. İzleyen araştırmalar için görüşme havuzunun
genişletilmesi

ve

terapist

örnekleminin

daha

heterojen

olması

konusundaki planlamalar sürdürülmektedir.
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Yargıcı özellikleri açısından, her iki yargıcı arasındaki on yıllık deneyim
farklılığı, yukarıda sözü edilen pratik zorluklarla ilişkilidir. Tarafımızca da,
yöntem açısından bir sorun olabileceği düşünülen bu sınırlılığın giderilmesi
için el kitapçığı geliştirilmiştir. Buradan hareketle, deneyim farklılığına
karşın yargıcı kodlamalarında gözlenen tutarlılık, aracın klinik kullanımda
yaygınlaşması açısından umut verici görülebilir. Belirli bir düzeyde eğitim
ve deneyim sonrasında aracın uzmanlarca yaygın olarak kullanılabileceği
öngörülebilir. Elbette, aracın kullanımı açısından yetkinlik kazanabilmek
için BT yaklaşımı konusunda deneyimli olmanın yanı sıra bir ön eğitimden
geçmek

gerekli

görünmektedir.

Bu

açıdan,

araştırmacılar

tarafından

geliştirilmiş olan yönerge kullanımının da değerlendirmelerin daha sağlıklı
yürütülmesinde yardımcı olacağı tahmin edilmektedir.
Bu

ön

çalışma

çerçevesinde,

BİLTER-UYET,

psikoterapi

araştırmaları

dışında, uygulama alanına katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Araç, BT
yaklaşımıyla

sürdürülen

süpervizyon

eğitimlerinde,

bireysel

ve

grup

değerlendirmeleri açısından önemli geribildirimler verebilmektedir. Ayrıca,
eğitim
Başka

sürecinin
bir

etkinliğinin

deyişle,

de

bilişsel

değerlendirilmesinde
terapi

alanındaki

yararlanılabilir.
uygulamalardaki

standardizasyonun sağlanmasında, eğitimlerin nesnel ölçütler temelinde
sürdürülmesinde katkı sağlayabilir.
Sonuç olarak, ölçeğin hem özgün hem de Türkçe formuna ilişkin çalışmalar
başlangıç aşamasında olup ilerideki araştırmalarda incelenmeyi bekleyen
pek çok nokta bulunmaktadır. İzleyen dönemdeki çalışmalarda, tedavi
yaklaşımına

uygunluğun,

tedavi

etkililiğini

yordamadaki

katkısı

ve

terapötik ittifak ile terapiyi uygun/yetkin yürütme arasındaki ilişkilerin
incelenmesi önemli görülmektedir.
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aşamasındadır.
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ÖZET
Yeni dönem psikoterapi araştırmalarındaki yönelimler doğrultusunda,
terapötik ittifak olgusunun değerlendirilmesine ilişkin çalışmalarda bir
artış gözlenmeye başlanmıştır. Sözü edilen araçlardan biri olarak bu
çalışmada, Horvath ve Greenberg (1989) tarafından geliştirilmiş olan
Terapötik İttifak Ölçeği’nin (TİÖ) güvenilirlik ve geçerliğinin incelenmesi
amaçlanmıştır.

İlk aşamada,

ölçek Psikanalitik, Geştalt ve Bilişsel

Davranışçı yaklaşımlar temelinde farklı kuramsal ardalana sahip 5
yargıcının değerlendirmesine sunulmuş ve maddelerin özgün biçimine
uygun olarak yüksek bir yüzdeyle yerleştirildiği gözlenmiştir. Çalışmanın
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ikinci bölümünde, psikoterapi alanında çalışan ve yine farklı kuramsal
ardalana

sahip

21

terapiste,

ölçeğin

terapist

ve

hasta

formları

ulaştırılmıştır. Terapötik ittifak ölçümleri, üçüncü oturum veya izleyen
oturumların ardından, hem terapistler hem de hastalar açısından
değerlendirilmiştir Ölçeğin Terapist Formu’nun iç tutarlılığı 0.96, Hasta
Formu’nun 0.90 ise olduğu görülmüştür. Ölçeğin Hasta Formu için
yapılan faktör analizi sonucunda, katılımcı sayısının azlığına karşın
özgün 3 faktörlü yapının genelde korunduğu gözlenmiştir. Terapist
katılımcı sayısının, hasta örneklemine göre üçte bir oranında sınırlı
düzeyde kalması nedeniyle, Terapist Formu için faktör analitik çalışma
yürütülmemiştir. Elde edilen sonuçlar, TİÖ’nin, Türkiye’de yürütülen
klinik uygulama ve araştırma etkinliklerinde kullanılabilirliği açısından,
kabul edilebilir düzeylerde geçerli ve güvenilir bir değerlendirme aracı
olduğu yönünde yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Psikoterapi, Terapötik İttifak, Psikometrik Özellikler.

ABSTRACT
Recent trends in the psychotherapy research indicate that there is a
growing number of studies carried on the concept of therapeutic
alliance. Accordingly, this study aims to examine the reliability and
validity of the Turkish Working Alliance Inventory (The WAI; Horvath ve
Greenberg ,1989)-Therapist and Client Forms. In the first phase of the
study, the sclae presented to five judges, representing psychoanalytic,
gestalt and cognitive behavioral approaches, placed items within the
intended theoretical construct with a high degree of consensus. In the
second

phase,

twenty-one

therapists

from

different

theoretical

traditions, filled out the scale for their sessions with three patients.
These evaluations have been carried out for the third or the following
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sessions. The internal validity of the scale was ά =.96 for the Therapist
Form and ά =.90 for the Client Form. Factors analysis, conducted only
for the Client Form, revealed that three factors were loaded in
congruence with the original WAI. Considering the limited number of
therapists participated in the study, no factor analysis could be carried
out for the Therapist Form. As preliminary evidence, our findings point
out that the Turkish WAI has acceptable levels of content validity and
interjudge reliability for clinical and research settings.
Key Words: Psychotherapy, Therapeutic Alliance, Psychometric
Properties.
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GİRİŞ
Terapötik İttifak Kavramının Gelişimi
Terapötik ittifak (therapeutic alliance), terapist ve hasta arasındaki
ilişkinin doğasını açıklamak amacıyla, öncelikle psikoanalitik gelenekte,
Zetzel (1956) tarafından kavramsallaştırılan bir olgu olarak dikkat
çekmektedir. Bu açıdan, Zetzel’in, terapötik ilişkiyi, nesne ilişkileri
kuramı çerçevesinde ele alarak terapötik ittifak kavramını geliştirmesi,
psikanalitik psikoterapi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul
edilmekte (Fine 1979, Kanzer 1975); terapist ve hasta arasında aktarımdışı etkileşimlere odaklaşmak önemli bulunmaktadır (Greenson ve
Wexler 1969).

Psikoanalitik gelenek içindeki kavramsal tartışmalara

yeni bir boyut katan terapötik ittifak kavramının izleri, daha sonraları
diğer psikoterapötik yaklaşımlarda da kendini göstermektedir. Özellikle,
Rogers'ın (1951) danışan merkezli yaklaşımıyla ön plana çıkan, terapist
ve hasta arasındaki ilişkinin terapötik değişimde önemli bir bileşeni
temsil ettiği görüşü, tüm yaklaşımlarda genel bir kabul görmeye
başlamıştır. Aktarılan tarihsel sürecin bir yansıması olarak Bordin'nin
(1979), psikodinamik yaklaşım kökenli terapötik ittifak nosyonunu, tüm
yaklaşımları kapsayacak biçimde yeniden kavramsallaştırması alanda
diğer bir önemli gelişme olarak dikkati çekmektedir. Bordin, terapötik
ittifakı temelde bir ilişki bütünü olarak görmekle birlikte, bu olguyu
teknik olarak üç yapının bileşimi olarak tanımlamaktadır. Birinci bileşen;
terapist

ve

hasta

uygulanması
bileşen;

arasında

açısından

tedavinin

görevleri

yapılan

amaçlarında

bir
ya

ya

da

anlaşmayı
da

belirli

bir

tekniğin

içermektedir.

öngörülen

İkinci

sonuçlarındaki

anlaşmaya işaret etmektedir. Üçüncü bileşen ise terapist ve hasta
arasındaki

karşılıklı

güven

ve

kabulü

içeren

duygulanımsal

bağı

kapsamaktadır.
Görüldüğü gibi Bordin'in önerdiği bu kuramlar-üstü bakış açısı, teknik
ve yaklaşım farklılıklarından bağımsız olarak tüm terapötik süreçlerde
kişilerarası ilişkiler faktörünü terapinin etkinliği açısından önemli bir
noktaya

oturtmaktadır.

Bu

açıdan,

yeni

dönem

psikoterapi

araştırmalarında ise, değişim sürecinin terapötik ittifakı oluşturan
elementler olarak terapist ve hasta arasındaki ilişkiye odaklanılmıştır.
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Buradan hareketle, terapötik ittifakın terapi sürecinin en iyi yordayıcısı
olabileceği bulgusu, psikoterapi araştırmalarında dönüm noktası olarak
kabul edilmiştir (Hartley 1985, Horvath ve Greenberg 1989, Horvath ve
Symonds 1991, Martin ve ark. 2000).

Terapötik ittifak, yer aldığı

psikoterapötik yaklaşımdan bağımsız temel nitelikte bütünleyici bir
değişken

olarak

görülmeye

başlanmıştır

(Gaston

1990,

Wolfe

ve

Goldfried 1988; Kiesler ve Watkins 1989, Muran ve ark.1994, Krupnick
ve ark. 1996, Gaston ve ark. 1998, Castonguay ve ark. 1996, Kiesler
1996, Castonguay ve Beutler 2006).
Terapötik İttifakın Değerlendirilmesi
Aktarılan

kuramsal

değerlendirilmesini

gelişmeler,

önemli

hale

terapötik
getirmektedir.

ittifak
Buradan

kavramının
hareketle

alanda çeşitli terapötik ittifak ölçeklerinin geliştirilerek yaygın bir
biçimde

kullanılmaya

başlandığı

görülmektedir.

Bu

değerlendirme

araçları arasında, California Psikoterapi İttifak Ölçeği (CPİÖ) (Marmar ve
ark. 1989) Penn İttifak Derecelendirme Ölçeği, (PİDÖ) (Morgan ve ark.
1982),

Venderbilt Terapötik İttifak Ölçeği (VTİÖ) (Hartley ve Strupp

1983, akt. Fenton ve ark. 2001), Terapötik İttifak Ölçeği (TİÖ) (terapist,
gözlemci ve hasta formları) (Horvath ve Greenberg 1989) sayılabilir.
Belirtilen ölçüm araçları arasında, CPİÖ ve TİÖ’nün, kısa süreli bilişsel
davranışçı terapi sürecindeki yordama güçlerinin karşılaştırıldığı bir
çalışmada (Safran ve Wallner 1991), her iki ölçüm aracının (hasta
formlarının) da değişimi yordayabildiği bildirilmektedir. Ayrıca, TİÖ ile
karşılaştırıldığında, CPİÖ’nün etkinliğe ilişkin yordama düzeyinin biraz
daha geniş bir spektrumda olduğu belirtilmektedir. Diğer taraftan,
yukarıda belirtilen altı ittifak ölçeğinin yordama özelliklerini inceleyen
benzer bir başka çalışmaya göre, terapist ve hasta formlarındaki görece
daha düşük düzeyde örtüşmeler olmakla birlikte, oturumların dış
gözlemci tarafından değerlendirildiği formlar açısından psikometrik
özellikleri açısından birbirleri karşısında üstünlükleri olduğundan söz
edilememektedir (Fenton ve ark. 2001). Belirtilen araçlardan sadece
CALPAS Psikoterapi İşbirliği Ölçeği’nin Türkçe formu bulunmaktadır
(Öztan 1995). Beş faktöre dayalı olan bu aracın iç tutarlığı Terapist
Formu için 0.32 ile 0.85 arasında; hasta formu için 0.71 ile 0.89 arasında
değişmektedir. Bizim çalışmamızda ise, “Terapötik İttifak” olgusunun üç
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boyutlu kavramsallaştırılmasını temel alması nedeniyle,

sözü edilen

ittifak ölçekleri arasından,

Horvath ve Greenberg (1989) tarafından

geliştirilmiş

Türk

olan

TİÖ’nin

örneklem

üzerindeki

psikometrik

özelliklerinin incelenmesi hedeflenmiştir. İzleyen bölümde aracın özgün
formunun

tanıtımı

ve

geliştirilmesi

sürecine

ilişkin

bilgiler

aktarılmaktadır.
Terapötik İttifak Ölçeği (TİÖ)
Bordin’in

kuramlar-üstü

kavramsallaştırmasına

dayanan

Terapötik

İttifak Ölçeği (Working Alliance Invetory-WAI), Horvath ve Greenberg
(1989) tarafından geliştirilmiştir. TİÖ’nün ön çalışmasında, güvenilirlik
katsayılarının Hasta Formunun alt ölçekleri için 0.85 ile 0.88 arasında,
Terapist Formu’nun alt ölçekleri için ise 0.68 ile 0.87 arasında değiştiği
görülmüştür. Tüm ölçme aracının güvenilirlik puanları Cronbach’ın işlem
yoluyla, Hasta Formu için 0.93, Terapist Formu için 0.87 olarak
hesaplanmıştır. İkinci çalışmada, katılımcılar Geştalt’ın iki sandalye
tekniğini temel alan zaman sınırlı terapi sürecine katılan 31 yetişkin
hastadan

oluşturulmuştur.

Etkinliğinin

çoklu

boyutlarda

değerlendirildiği çalışmanın sonuçlarına göre, TİÖ’nün Görev alt ölçeği
ile

hasta

ve

bulunmuştur.

danışman

sonuç

ölçümleri

arasında

anlamlı

ilişkiler

Buna göre, ilişki katsayıları 0.55 ile 0.68 arasında

değişmektedir. Üçüncü çalışma, birinci çalışmanın 25 terapist-hasta
ikilisiyle tekrarlanması ve genişletilmesiyle yapılmıştır. Çalışmada yine
farklı kuramsal yönelimlerden terapistler katılımcı olmuşlardır. Madde
homojenliği
görevler

ve

indeksine
bağlar

göre

için

güvenilirlik

0.92

olarak

değeri

amaçlar

hesaplanmıştır.

için

0.89,

Ölçeğin

tüm

maddeleri üzerinden Cronbach Alfa 0.93 olarak gözlenmiştir. Yazarlar,
diğer araştırma sonuçlarıyla paralel olarak, TİÖ’nün ölçtüğü ittifak ve
etkililiği

değerlendiren

ölçümler

arasındaki

ilişkinin

pozitif

yönde

anlamlı olduğunu bildirmektedirler. Gözden geçirilen çalışmalardan elde
edilen veriler TİÖ’nün güvenilirliğinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu
göstermektedir (Horvath ve Greenberg 1989). Öte yandan,

1. ve 3.

çalışmalarda TİÖ ile ilişkisel değişkenler ve terapi etkililiğine ilişkin
değerlendirmeler

arasında

gözlenen

ilişkiler,

ölçeğin

eş-zamanlı

geçerliğine destek olarak yorumlanmıştır. Ayrıca, yazarlara göre, 1. ve
2. çalışmada yordayıcı değişkenler üzerinde yürütülen analiz bulguları
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da ölçeğin yordama geçerliğine kanıt olarak görülmüştür. TİÖ’ye ilişkin
diğer bazı psikometrik çalışmalar arasında, Hatcher ve arkadaşlarının
(1995)

doğrulayıcı

faktör

analizi

bulgularına

göre,

özgün

formda

önerilen üç faktör de, hem terapist hem de hasta formları için
doğrulanmıştır.

Bununla

birlikte,

Bilişsel

Psikoterapi

sürecindeki,

araştırıcı faktör analizine göre, ölçeğin amaç ve görev alt faktörlerinin
tek bir faktörde toplandığı diğer faktörün de Bağ/ilişki faktörü olarak
oluştuğu

görülerek

iki

faktörlü

bir

yapıdan

söz

edilmektedir

(Andrusyana ve ark. 2001). Stiles ve arkadaşlarının (2002) çalışmasına
göre, TİÖ ve Agnew İlişki Ölçeği arasında kuramsal açıdan beklenen
yönde bir ilişki gözlenmesi TİÖ’nün eş-zamanlı geçerliğine bir destek
olarak yorumlanmaktadır. TİÖ’nün kullanıldığı çalışmalarda, ölçeğin
oldukça güçlü düzeyde güvenilirliği olduğu; ranjın 0.79 ile 0.97 arasında
değiştiği bildirilmektedir (Hanson ve ark. 2002).
Görüldüğü gibi TİÖ’nün özgün formunun psikometrik özelliklerinin
incelendiği çalışmalar oldukça kapsamlı düzeyde yürütülmüştür. Ayrıca
belirtilen çalışmaların sonuçları, ölçeğin ittifak kavramını ve kavramın
içerdiği üç alt boyutu, kabul edilebilir düzeylerde değerlendirebildiğine
işaret

etmektedir.

Başka

bir

deyişle,

ölçeğin,

terapötik

ittifak

kavramsallaştırmasında, Bordin’in kuramlar-üstü bakış açısını yansıttığı
gözlenmektedir. TİÖ’nün, geliştirilmesini izleyen dönemde psikoterapi
sonuç ve süreç araştırmalarında en yaygın kullanılan ittifak ölçekleri
arasında yer aldığı görülmektedir. Daha önce de vurgulandığı gibi bu ön
çalışmadaki temel amaç, izleyen dönemde yürütülmesi planlanan kısa
süreli

bilişsel

kapsamında,

psikoterapi

odaklı

bir

dizi

psikoterapi

araştırması

incelenmesi planlanan ilişkisel değişkenlerden biri olan

terapötik ittifak olgusunun değerlendirebileceği bir aracı Türkçe’ye
uyarlamaktır. Ayrıca, TİÖ’nün süpervizyon ilişkilerinin değerlendirilmesi
sürecinde de yararlanılabilen bir araç olabileceğine ilişkin gözlemler
ölçeğin

uygulama

alanı

için

katkılarının

yaygın

olabileceğini

düşündürmektedir. Aktarılanlardan hareketle, var olan ölçüm araçları
arasından

TİÖ’nün,

düşünüldüğünden,

sözü

aracın

edilen

Türk

amaçlara

örneklem

uygun

üzerindeki

olduğu

psikometrik

özelliklerinin incelenerek bir uyarlama çalışması yürütülmüştür.
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YÖNTEM
Ön Çalışma
a. Çeviri Çalışması
TİÖ’nün Terapist ve Hasta Formu’nun klinik psikoloji alanında uzman üç
doktora öğrencisi tarafından yapılan ön çevirisi, bu grubun da yer aldığı
altı kişiden oluşan klinik psikoloji doktora öğrencileri grubu tarafından
gözden geçirilmiştir. Belirtilen çalışmalar sonucu üzerinde uzlaşılan
çevirinin son hali farklı kuramsal ardalana sahip alanda en az 15 yıllık
deneyimi

olan

beş

uzmandan

oluşan

yargıcı

grubunun

değerlendirmesine sunulmuştur. Yargıcılardan ölçeğin Türkçe ve özgün
formları

arasında

çevirinin

uygunluğu

açısından

değerlendirme

yapmaları istenmiştir. Ayrıca, yargıcılara iletilen standart bir form
aracılığı ile ölçeği dil kullanımı, anlaşılabilirlik açısından incelemeleri ve
önerilerini

iletmeleri

istenmiştir.

Belirtilen

işleme

paralel

olarak,

TİÖ’nün Hasta Formu araştırma ekibi içinde yer alan terapistlerin
yürüttükleri psikoterapi süreçlerine devam eden hastalara, kapalı zarf
içinde

uygulanarak,

konusunda

geri

kendilerinden

bildirimde

bulunmaları

maddelerin
istenmiştir.

anlaşılabilirliği
Yargıcıların

ve

danışmanların önerileri doğrultusunda yapılan düzenlemeler sonucunda
ölçek son halini almıştır.
b. Kapsam Geçerliği
Ölçek maddeleri farklı kuramsal ardalana sahip (2 bilişsel-davranışçı, 2
psikodinamik psikoterapi ve 1 geştalt yaklaşımı) ve psikoterapi alanında
en az 15 yıldır çalışan beş yargıcıya sunulmuş ve maddelerin terapötik
ittifakın hangi boyutuna atıf yaptığı sorulmuştur. Yargıcılardan elde
edilen verilere bakıldığında 27 madde konusunda tam uyuşmanın, 5
maddede %80, 2 maddede %60, bir maddede %40 ve bir maddede de
%20 uyuşmanın olduğu gözlenmiştir.
Tüm

ölçek

maddeleri

için

yargıcılar

arası

uyuşmanın

derecesini

belirlemek amacıyla 5 yargıcıdan elde edilen veriler için Mutlak Uzlaşım
Yöntemiyle

Sınıf-içi

Korelasyon

Katsayısı

(Intraclass

Correlation

Coefficient with Absolute Agreement definition) hesaplanmıştır. Yapılan
analiz sonucunda yargıcılar arası uyuşma derecesinin kabul edilebilir
düzeyin oldukça üzerinde olduğu gözlenmiştir (r=0.70, p<0.001).
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Ana Çalışma
a. Katılımcılar
Çalışmanın örneklemi iki alt gruptan oluşmaktadır. Hastalardan oluşan
birinci gruba Ankara ve İstanbul’da çalışan 21 terapist aracılığıyla
ulaşılmıştır. Bu grup çeşitli sorun alanları için yardım alan 63 kişiden
oluşmaktadır. Örneklemin ikinci alt grubunu da 21 kişilik terapist grubu
oluşturmaktadır.
değişkenlerin

Hasta

özeti

alt

Tablo

örneklemine
1’de,

terapist

ait

sosyo-demografik

alt

örneklemine

ait

değişkenlerin özeti de Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 1. Hastalara Ait Sosyo-demografik Değişkenler (N=63)
Değişken

Sıklık

Yüzde
(%)

Kadın
Erkek

40
23

60.1
34.8

Evli
Bekar
Boşanmış
En uzun süre yaşadığı
yer
Büyük şehir
İlçe
Kasaba
Köy
Eğitim
Lise
Üniversite
YL-Doktora
Daha önce
danışmanlık hizmeti
Evet
Hayır

11
41
11

62.1
16.7
16.7

46
12
4
1

69.7
18.2
6.1
1.6

11
36
16

16.7
54.5
24.2

38
25
Ortalama

57.6
37.9
Std.
Sapma
8.9

Cinsiyet
Medeni Durum

Yaş

29.7

Tablo 2. Terapistlere Ait Sosyo-demografik Değişkenler (N=21)
Değişken

Sıklık

Yüzde
(%)

16

76.0

Cinsiyet
Kadın
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Erkek

5

24.0

12
4
4

60.0
20.0
20.0

10
6
4

50.0
30.0
20.0

Mesleği
Psikolog
Psikiyatr
Psikolojik Danışman
Eğitimi
Yüksek Lisans
Doktora
Tıpta Uzmanlık
Bağlı olduğu kuramsal
yaklaşım*
Bilişsel-davranışçı
Danışan merkezli
Davranışçı Terapi
Geştalt Terapi
Psikoanalitik
Psikoterapi
Varoluşçu Terapi
EklektikYaklaşım
Entegratif

7
1
2
2
3

1
3
4
Ortalama
Çalışma Süresi
12.7
* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir

SS.
7.3

b. Veri Toplama Araçları
Terapötik İttifak Ölçeği (TİÖ)
TİÖ’ye ilişki ayrıntılı bilgiler giriş bölümünde aktarıldığı için burada
ölçeğin sadece yapısına ilişkin özellikler özetlenmiştir. Kendini bildirim
türünde olan ve 36 maddeden oluşan ölçek Bordin’in (1979) terapi
ittifakı tanımına dayanmakta; görev, amaç ve duygusal bağ olmak üzere
üç boyuttan oluşmaktadır. Her bir boyut için puan alınabileceği gibi
ölçek toplam puanı da elde edilebilmektedir. Her bir alt ölçek 7’li Likert
tipi

ölçeklemeye

sahip

12

maddeden

oluşmaktadır.

Psikometrik

çalışmalar ölçeğin geçerli ve güvenilir bir yapıya sahip olduğunu
göstermiştir (Horvath ve Greenberg 1989, Horvath ve Symonds 1991).
Ölçeğin Hasta Formu, Terapist Formu ve Gözlemci Formu olmak üzere üç
değişik formu bulunmaktadır. Bu çalışmada, aşağıda ilk üç madde
üzerinden örneği verilen, hasta (TİÖ-HF) ve terapist (TİÖ-TF) formları
kullanılmıştır. Hasta ve Terapist Formlarındaki ifadeler aynıdır. Ölçekte
bazı maddeler ters ifade edilmektedir; yeniden kodlama sonrasında
puanın artması, terapötik ittifakın artığına ilişkin bir göstergedir.
Ölçeğin Hasta ve Terapist Formu’na ilişkin örnek maddeler ve ölçekleme
biçimi Tablo 3 ve Tablo 4’de verilmiştir.
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Tablo 3. Terapötik İttifak Ölçeği (Hasta Formu)

Her zaman

Çok sık

Sık sık

Bazen

Seyrek

SeyrekÇok

zamanHiçbir

Aşağıdaki
her
bir
cümleyi
okuduktan
sonra,
ifadelerle
ilgili
değerlendirmenizi sağdaki yedi kutucuktan birinin içine (x) işareti
koyarak yapınız.

1 Terapistimin yanında kendimi rahat
hissetmiyorum.
(Duygulanımsal Bağ)

2. Terapistim ve ben sorunlarımın düzelmesi için
terapide neler yapmam gerektiği konusunda aynı
şekilde düşünüyoruz. (Görev)

3. Bu görüşmelerin sonucunda ne olacağı
konusunda endişelerim var.
(Amaç)
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Tablo 4. Terapötik İttifak Ölçeği (Terapist Formu)

Her zaman

Çok sık

Sık sık

Bazen

Seyrek

SeyrekÇok

zamanHiçbir

Aşağıdaki
her
bir
cümleyi
okuduktan
sonra,
ifadelerle
ilgili
değerlendirmenizi sağdaki yedi kutucuktan birinin içine (x) işareti
koyarak yapınız.

1.Hastamla kendimi rahat hissetmiyorum.
(Duygulanımsal Bağ)
2. Hastam ve ben, sorunlarının düzelmesi için
terapide neler yapması gerektiği konusunda aynı
şekilde düşünüyoruz. (Görev)
3. Bu görüşmelerin sonucunda ne olacağı konusunda
endişelerim var. (Amaç)

Demografik Bilgi Formu
Katılımcıların sosyo-demografik bilgilerini elde edebilmek amacıyla
araştırmacılar tarafından iki farklı biçimde bilgi formu düzenlenmiştir.
Hastalara yönelik olan formda yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi gibi bilgilere
yönelik anket maddelerinin yanı sıra aldıkları psikoterapi hizmetinin
kalitesi ve bu hizmetin yararlılığına ilişkin beş madde bulunmaktadır.
Söz konusu beş maddeye verilen yanıtlar ile TİÖ puanları arasındaki
olası ilişkinin, ölçüt bağıntılı geçerlikle ilgili ek kanıt oluşturabileceği
düşünülmüştür. Terapist formunda ise demografik bilgi sorgulamasının
yanı sıra psikoterapi pratiğinde kendilerini en yakın buldukları kuramsal
ardalana ilişkin soru maddeleri de yer almaktadır.
İşlem
Asıl çalışmanın amacı gereği farklı kuramsal ardalana sahip resmi kurum
ve özel merkezlerde çalışmakta olan 21 terapiste (bkz. Tablo 2) ölçekler
ulaştırılarak

kendilerinden

yürütmekte

oldukları

herhangi

bir

psikoterapi sürecinin üçüncü oturumunu izleyen görüşmelerde, TİÖ’nün
Terapist ve Hasta Formlarını uygulamaları istenmiştir. Formlar ilgili
merkez koordinatörlerine kapalı zarflar içinde grup olarak ulaştırılıp,
aynı şeklide geri alınmıştır. Dolayısıyla, terapist-hasta ikilileri formlar
üzerinde

yer

alan

kodlama

sistemiyle

belirlenerek

terapist-hasta

ikilisinin kimlik bilgilerinin gizliliği sağlanmıştır. Gizliliğe ve araştırmanın
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amacına ilişkin gerekli bilgileri formların ilk sayfasında aktarılmıştır.
Terapistler, sözlü onamını aldıkları hastalarına formları yine kapalı zarf
aracılığıyla uygulamışlardır. Formlar, tamamlanan oturumun arkasından,
o oturum için doldurulmuştur. Buna göre her bir terapist 3 hastasıyla
yürütmüş olduğu ilişkin 3 form değerlendirmiş;

dolayısıyla analizler

toplam 63 ikili üzerinde yürütülmüştür. Aktarılan uygulamalardan elde
edilen verilere ilişkin analizler aşağıda sunulmuştur.
İstatistiksel Analizler
İstatistiksel analizler bilgisayar ortamında SPSS 9.05 programının ilgili
alt

komutları

kullanılarak

yapılmıştır.

Güvenilirlik

analizleri

için

Cronbach alfa iç tutarlılık ve madde-toplam test korelasyon katsayıları
hesaplanmıştır. Ölçeğin faktör yapısını belirlemek amacıyla Varimax
Rotasyonu kullanılarak temel bileşenler analizi yürütülmüştür. Kapsam
yargıcı uyuşma düzeyini belirlemede Mutlak Uzlaşım Yöntemiyle Sınıf-içi
Korelasyon (Intraclass Correlation Coefficient with Absolute Agreement
definition) analizi; ölçüt bağıntılı geçerlik için de Pearson Momentler
Çarpımı Korelasyon analizi kullanılmıştır.
BULGULAR
TİÖ’nün psikometrik özelliklerinin sınandığı mevcut çalışmanın bulguları
iki kısımda aktarılmaktadır. İlk kısımda ölçeğin güvenilirliğine, ikinci
kısımda ise geçerliğine ilişkin bulgular aktarılmıştır.
Güvenirlik
İç tutarlılık
TİÖ-TF ve HF’nin güvenilirliği, yani, ölçme hatasından arınık olma
düzeylerini belirlemek amacıyla her iki formu oluşturan alt faktör
maddelerinin

ve

tüm

ölçek

maddelerinin

iç

tutarlılık

düzeyleri

incelenmiştir. Bu amaçla, her iki form ve alt faktörler için Cronbach Alfa
iç tutarlılık katsayıları hesaplanmıştır. Ayrıca, güvenilirliğin diğer bir
kanıtı olarak kullanılan madde-toplam test korelasyon katsayıları da her
bir madde için hesaplanmış, tüm sonuçlar Tablo 5’de verilmiştir.
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Tablo 5. Tüm Ölçek ve Alt Faktörler için İç-tutarlılık ve Alt Faktörler için
Madde-toplam Test Korelasyon Katsayıları ve Hasta Formu’nun Madde
İçerikleri
Alt Faktör
Duygulanımsal Bağ
1 Terapistimin yanında kendimi rahat
hissetmiyorum
5 Terapistim ve ben birbirimizi anlıyoruz
8 Terapistimin bana yakın hissettiğine
inanıyorum
17 Terapistimin iyiliğimi gerçekten
düşündüğüne inanıyorum.
19 Terapistim ve ben birbirimize saygı
duyuyoruz
20 Terapistimin bana gösterdiği
duygularında tam olarak dürüst
olmadığını hissediyorum
21 Terapistimin bana yardım
edebileceğine inanıyorum
23 Terapistimin beni takdir ettiğini
hissediyorum
26 Terapistim ve ben birbirimize
güveniyoruz
28 Terapistimle olan ilişkim benim için
çok önemli
29 Eğer yanlış şeyler söyler ya da
yaparsam, terapistim terapiye devam
etmeyecekmiş gibi geliyor
36 Onun onaylamadığı şeyler
yaptığımda da terapistimin beni
önemsediğini hissediyorum
Cronbach Alfa
Amaç
3 Bu görüşmelerin sonucunda ne
olacağı konusunda endişelerim var
6 Terapistim, terapiden neler
beklediğimi doğru anlıyor
9 Terapistimle görüşmelerimizin
amaçlarını belirleyebilmiş olmayı
isterdim
10 Terapiden ne elde etmem gerektiği
konusunda terapistime katılmıyorum
12 Terapistim terapide neye ulaşmak
istediğimi anlamıyor
14 Bu görüşmelerin amaçları benim için
önemli
22 Terapistim ve ben, ortak
hedeflerimize doğru ilerliyoruz
24 Benim için neyin üzerinde
durmamızın daha önemli olacağı
konusunda hemfikiriz
27 Terapistim ve ben sorunlarımın neler
olduğu konusunda farklı düşünüyoruz

Madde-toplam test korelasyon
katsayıları
Hasta Formu
Terapist Formu
0.21
0.48
0.69
0.47

0.74
0.60

0.64

0.69

0.57

0.52

0.57

0.52

0.73

0.67

0.45

0.55

0.62

0.73

0.23

0.45

0.40

0.30

0.14

0.21

0.78

0.83

0.57

0.68

0.75

0.86

0.23

0.66

0.53

0.82

0.52

0.80

0.19

0.39

0.72

0.78

0.72

0.85

0.38

0.86
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30 Terapistim ve ben terapiden neler
kazanmam gerektiği konusunda
hemfikiriz
32 Ne tür değişikliklerin benim
yararıma olacağı konusunda anlaşmaya
vardık
34 Terapimin sonucunda neye
ulaşacağımı bilemiyorum
Cronbach Alfa
Görev
2 Terapistim ve ben sorunlarımın
düzelmesi için terapide neler yapmam
gerektiği konusunda aynı şekilde
düşünüyoruz.
4 Terapide yaptıklarım, bana sorunumla
ilgili yeni bir bakış açısı kazandırıyor

0.75

0.84

0.51

0.80

0.46

0.42

0.81

0.94

0.45

0.65

0.44

0.76

7 Terapide yaptıklarımı kafa karıştırıcı
buluyorum
11 Terapistimle zamanı etkin
kullanmadığımıza inanıyorum
13 Terapide üzerime düşenlerin ne
olduğunu biliyorum
15 Terapide yaptıklarımızın,
sorunlarımla ilişkili olmadığını
düşünüyorum
16 Terapide yaptıklarımın, istediğim
değişikliklere ulaşmamda bana yardımcı
olacağını hissediyorum
18 Görüşmelerde terapistimin benden
ne beklediğini biliyorum
25 Bu görüşmelerin sonunda neler
yaparak değişebileceğimi daha iyi
anladım
31 Terapide yaptığım şeyler bana
yerimde saydığımı hissettiriyor
33 Terapistimin yapmamı istediği şeyler
bana anlamlı gelmiyor
35 Sorunumu ele alma yollarımızın
doğru olduğuna inanıyorum
Cronbach Alfa
Tüm Ölçek maddeleri için Cronbach Alfa
(α)

0.38

0.47

0.11

0.13

0.38

0.68

0.69

0.70

0.63

0.67

0.58

0.73

0.62

0.75

0.55

0.56

0.49

0.45

0.54

0.80

0.74
0.90

0.87
0.96

Yapılan analiz sonucunda ölçeğin Hasta Formu için hesaplanan iç
tutarlılık katsayısının 0.90 ve alt faktörler için 0.78, 0.81 ve 0.74 olduğu
gözlenmiştir. Bu durum, ölçeğin yüksek bir iç tutarlılığa sahip olduğunu
göstermektedir. Benzer bir biçimde, Terapist formu için hesaplanan
katsayının 0.96 olduğu; alt faktörler için hesaplanan katsayıların da
0.83, 0.94 ve 0.87 olduğu, böylece ölçeğin yüksek bir iç tutarlılığa sahip
olduğu gözlenmiştir. Her iki form için hesaplanan madde-toplam test
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korelasyon katsayıları da çoğunlukla 0.20 kesme noktasından yüksek
olduğu için ölçeğin her iki formu için yüksek iç tutarlılığa sahip oldukları
söylenebilir.
Yapı geçerliği
a. Faktör Analizi
Ölçeğin

yapı

geçerliğini

incelemek

amacıyla

TİÖ-HF’de

yer

alan

maddelere Varimax Rotasyonu ile temel bileşenler analizi uygulanarak
ölçeğin

özgün

faktör

yapısını

koruyup

korumadığı

araştırılmak

istenmiştir. Yapılan analiz sonuçları Tablo 6’da özetlenmiştir.
Tablo 6. Faktör Analizi Sonuçları
Madde Numarası (Özgün Duygulanımsal Bağ
Faktör)
17 (D)
5 (D)
23 (D)
26 (D)
15 (G)
8 (D)
20 (D)
29 (D)
36 (D)
33 (G)
7 (G)
21 (D)
19 (D)
1 (D)
10 (A)
34 (A)
12 (A)
6 (A)
22 (A)
3 (A)
9 (A)
25 (A)
30 (A)
32 (A)
31 (G)
16 (G)
35 (G)
4 (G)
13 (G)
18 (G)
2 (G)
11 (G)
28 (D)
24 (A)
27 (A)
14 (A)
Açıkladığı Varyans

Amaç

Görev

,73
,69
,66
,65
,63
,63
,60
,57
,50
,44
,44
,46
,41
,73
,72
,70
,66
,61
,58
,53
,37
,36
,31
,46
,46

%16

%15

,30
,40
,65
,52
,52
,42
,48
,70
,44
,43
%15
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Faktör analizi sonucun bakıldığında Duygulanımsal Bağ alt faktör
maddelerinden 10’unun; Amaç alt faktör maddelerinden 10’unun ve
Görev alt faktör maddelerinden 6’sının özgün yapılarını korudukları
gözlenmiştir.

Bir

maddenin

de

(madde

1)

hiçbir

faktör

altına

yüklenemediği belirlenmiştir.
Ulaşılan faktör örüntülerinin özgün ölçekteki örüntüyle örtüşmesine
bağlı olarak, özgün formda önerilen biçimine göre puanlanan alt
ölçekler

arasındaki

korelasyon

analizi

sonuçları

ise

Tablo

7’de

sunulmuştur. Tablodan izlenebileceği gibi tüm alt ölçekler arasındaki
anlamlı korelasyonlar (r=.47-.93, p<.001), ölçeğin yapı geçerliğini
destekleyici bir bulgu olarak yorumlanmıştır.
Tablo 7. TİÖ Alt Ölçekleri Arasındaki Korelasyonlar
Duygusal Bağ
Amaç
Görev
Duyg. Bağ
,47*
,64*
Amaç
,84*
,70*
Görev
,84*
,93*
Diagonalin üst kısmı Hasta Formu, alt kısmı ise Terapist Formu için elde edilen
katsayıları göstermektedir, *p<0.01

b. Ölçüt Bağıntılı Geçerlik
Yapı geçerliğine ilişkin ek incelemeler doğrultusunda, katılımcılara
demografik bilgi formu aracılığıyla, hâlihazırda aldıkları danışmanlık
hizmetinin

kalitesine

yönelik

kimi

sorularla

ölçeğin

alt

faktörleri

arasındaki korelasyonlar hesaplanmıştır. Tablo 8’de izlenebileceği gibi,
iki katsayı dışında, diğer tüm katsayıların beklenen yönde ve anlamlıdır.
Bu sonuç, ölçeğin yapı geçerliğini destekleyici ek bir bulgu olarak
yorumlanmıştır.
Tablo 8. Oturuma İlişkin Bazı Değişkenlerle Alt Faktörler Arasındaki İlişki
Katsayıları
Değişkenler
Hizmetin mantıklı gelmesi
Aldığı hizmetin sorun çözmede
başarılı olması
Aldığı hizmetin sorunları azaltmada
başarı
Aldığı hizmeti başkasına tavsiye
etmek

Duygulanımsal
Bağ
0.28*
0.42*

Amaç

Görev

0.50*
0.52*

0.12
0.41*

0.37*

0.18

0.30*

0.28*

0.44*

0.30*
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O günkü görüşmeden memnuniyet
*p<0.05

0.48*

0.21*

0.16

TARTIŞMA
Aktarılan bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, Terapötik İttifak
Ölçeği’nin Türkçe formunun güvenilirlik ve geçerlik ölçütlerini, başlangıç
aşamasında kabul edilebilir düzeyde karşıladığı görülmektedir.
Ölçeğin güvenilirliğine ilişkin incelemeler açısından, ölçek toplam puanı
için elde edilen güvenilirlik katsayıları istatistiksel olarak anlamlıdır.
Benzer bir biçimde hem hasta formu hem de terapist formu için alt
faktör iç tutarlılık katsayılarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
oldukları söylenebilir. Bu açıdan, ölçeğin güvenilirliği ile ilgili elde edilen
bulgular, özgün form ile yürütülen çalışmaları (Horvath ve Greenberg
1989, Hanson ve ark. 2002) destekler nitelikte olup, ölçeğin kabul
edilebilir düzeylerde güvenirliğine işaret etmektedir. Buna göre, ölçeğin
Türkçe formunda maddelerin genel olarak birbiriyle tutarlı bir örüntü
sergilediği görülmektedir. Ayrıca, özgün formda önerilen, Görev, Amaç
ve Duygulanımsal Bağ alt ölçekleri temelinde de maddeler birbiriyle
tutarlı bir örüntü göstermektedir.

Bununla

birlikte,

ölçeğin hasta

formundaki sadece üç madde (11., 14., ve 36. maddeler) görece düşük
katsayılar

sergilemiştir.

Bu

durum

örneklem

sayısının

yeterli

olmamasıyla ilgili olabileceği gibi ilgili maddelerin yapıyı yeterince
yansıtmadığı
belirtilen

biçiminde

maddelerin

de

yorumlanabilir.

psikometrik

İzleyen

özelliklerinin

çalışmalarda,

incelenmesi

önemli

görünmektedir.
Ölçeğin geçerliğine ilişkin kanıtlar değişik inceleme kaynaklarından
gelmektedir. Ölçek maddelerinin alanda çalışan beş yargıcıya sunulması
yoluyla sınanan kapsam geçerliği sonucu maddelerin üç alt faktöre
yüklenmeleri, genel bir uyuşmanın varlığına işaret etmektedir. Elde
edilen bu uyuşmanın istatistikî olarak da anlamlı bir düzeyde ve Horvath
ve Greenberg (1989) tarafından özgün formda önerilen örüntüde olduğu
gözlenmektedir. Bu çalışmadaki yargıcı profilinde, farklı psikoterapötik
yaklaşımların

temsil

edildiği

dikkate

alınırsa,

yargıcılar

arasında
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gözlenen uyuşma, Bordin’in kuramlar üzeri bakış açısının, ölçeğin
Türkçe

formunda

da

temsil

edildiğinin

bir

göstergesi

olarak

yorumlanabilir.
Ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin en önemli kanıt yapılan faktör analizi
yoluyla elde edilmiştir. Hasta formu için elde edilen verilerle yürütülen
faktör analizi sonucuna göre, maddelerin önemli bir bölümünün faktör
örüntüsünün TİÖ’nin özgün faktör yapısına yakınsadığı gözlenmiştir. Ek
olarak her bir alt faktör için hesaplanan madde-toplam test korelasyon
katsayılarına bakıldığında, 36 maddelik ölçeğin 33 maddesi için kabul
edilebilir kesme noktası olan 0.20’nin üzerinde olması da bu savı
desteklemektedir.

Öte

taraftan,

farklı

alt

boyutlara

dağılan

bazı

maddelere ilişkin gözlemler şöyle özetlenebilir: Ölçekte temsil edilen alt
boyutların, Duygulanımsal Bağ ve Amaç alt faktörlerine ait maddelerden
iki tanesi hariç diğer maddeler özgün faktör altında yüklenmiştir; Görev
alt faktörüne ait maddelerin ise yarısı yine bu faktörde yüklenmiştir.
Görev alt faktörüne ait iki maddenin Duygulanımsal Bağ alt faktörüne,
iki maddenin de Amaç alt faktörüne yüklendikleri belirlenmiştir. Öte
taraftan Amaç alt faktörüne ait üç maddenin Görev alt faktörüne
yüklendikleri gözlenmiştir. Ölçekteki bazı maddelerin özgün faktörler
yerine başka boyutlara yüklenmeleri analiz için kullanılan katılımcı
sayısındaki yetersizlik bilgisi ışığında doğal karşılanmaktadır. Bilindiği
gibi sağlıklı bir faktör analizi için madde başına en az 5 katılımcının
bulunması gerekliliği vardır. Çalışmanın katılımcı sayısındaki kısıtlılığına
rağmen kabul edilebilir bir sonuç elde edildiği düşünülmektedir.
Ölçeğin faktör yapısına ilişkin bazı çalışmalar, önerilen modelden farklı
faktör örüntülerinden söz etmektedirler. Psikodinamik yönelimli bir
süreçte, TİÖ’nün Terapist ve Hasta formlarının faktör örüntüsünün
incelendiği bir çalışmada, Görev ve Amaç boyutunun tek bir boyut
olarak birlikte yüklendikleri, Bağ faktörünün ise tek başına ayrışabildiği
belirtilmektedir (Hatcher ve Barends 1996). Benzer biçimde, TİÖ-Kısa
Formu’nun Gözlemci değerlendirmesinin Bilişsel Davranışçı bir terapi
sürecinde incelendiği diğer bir çalışmada, Görev ve Amaç boyutunun tek
bir boyut olarak birlikte yüklendikleri, Bağ faktörünün ise tek başına
ayrışabildiği aktarılmaktadır (Andrusyna ve ark. 2001). Bu çalışmalar,
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TİÖ’nün, Bordin’in önerdiği kuramlar üzeri bakışı ve üçlü faktör yapısını
her zaman yansıtmayabileceğine işaret etmektedir. Mevcut çalışmanın
örneklemi farklı ardalana sahip terapistler tarafından takip edilen
katılımcılardan oluştuğu için heterojen bir yapıya sahiptir. Bu nedenle,
elde edilen sonuçların görece homojen örneklemlere sahip literatürdeki
diğer

çalışma

sonuçlarıyla

doğrudan

karşılaştırılması

uygun

görünmemektedir. Bununla birlikte, özgün forma yakın düzeyde ulaşılan
faktör örüntüsü, psikoterapötik yaklaşım çeşitliliğinin örneklemimizde
temsil edilmesine bağlanabilir. Bu aşamada, örtüşmenin gözlenmediği
bazı maddeler açısından bir yorum yapmak güç görünmektedir. Daha
önce belirtildiği gibi,

araştırmamızın deseni, katılımcı özellikleri diğer

çalışmalardan farklılık gösterdiği için bu durum uyarlama çalışmamızın
doğasıyla ilgili yorumlanabilir. Diğer taraftan, yine bu tür çalışmaların
doğasıyla ilişkili olarak, bir kültürde geliştirilmiş psikolojik ölçme
aracının başka bir kültüre uyarlama çalışmasında tüm yapının benzeşik
çıkmaması, yani ölçek yapısında kısmi sapmanın olması beklenen bir
durumdur. Bu noktada, terapötik ittifak olgusunun, tüm psikoterapötik
süreçler açısından evrensel bir yapı olduğunu düşünmekteyiz. Bununla
birlikte, bu evrensel yapının farklı terapötik yaklaşımlar ve kültürlerdeki
doğurgularının

ve

örüntülerinin

farklılıklar

gösterebileceğini

de

beklemekteyiz. Bununla birlikte, Türkiye’de konuya ilişkin yeterli görgül
veriler

olmaması

farklılıkları,
bulmaktayız.

nedeniyle,

kültüre

özgü

bir

faktör
durum

örüntüsünde
olarak

görülen

kısmi

yorumlamayı

erken

Öte yandan çalışmamızın sınırlılıklarından biri olarak,

faktör analizinin yürütülmesi için yeterli sayıda katılımcı olmadığından
ölçeğin Terapist Formu için faktör analizi yapılmamıştır. Bu noktada
belirtmek isteriz ki, TİÖ’nün özgün Terapist Formu, Hasta Formu’nun
paralel biçimi olarak tasarlanmıştır. Ulaşılan literatür açısından, ölçeğin
özgün formuyla ilgili daha önce yapılan çalışmaların hiçbirinde Terapist
Formunun psikometrik özelliklerinin sınanmadığı görülmektedir. Başka
bir deyişle, özgün form için de, Hasta Formu için elde edilen faktör
yapılarının Terapist Formu için de geçerliği genel kabul görmektedir.
Sonuç olarak, ölçeğin faktör yapısıyla ve faktörleri oluşturan maddelerin
madde-toplam test korelasyon katsayıları ile ilgili elde edilen bulgular
TİÖ’nün

özgün

faktör

yapısının

korunabileceğini

ve

ülkemizdeki

çalışmalarda özgün biçimiyle kullanılabileceğini düşündürmektedir.
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TİÖ’nün ölçüt bağıntılı geçerliğinin de incelenmesi amacıyla katılımcılara
demografik

bilgi

formunda

aracılığıyla,

hâlihazırda

sorulan

aldıkları

beş

maddeye

danışmanlık

verilen

hizmetinin

yanıtlar

kalitesine

yönelik kimi sorularla ölçeğin alt faktörleri arasındaki korelâsyonlar
hesaplanmıştır. Kuşkusuz, söz konusu değerlendirme, herhangi başka
bir ittifak ölçeği ile olan bir karşılaştırma kadar güçlü bir geçerlik kanıtı
olarak

düşünülmemektedir.

Bu

açıdan,

adı

geçen

forma

ilişkin

derecelendirmeler ile TİÖ arasındaki ilişki katsayılarının anlamlı ve
beklendik yönde olması ölçüt bağıntılı geçerliğe işaret eden ek bir kanıt
olarak değerlendirilebilir.
Çalışmanın sınırlılıkları genel olarak değerlendirildiğinde, katılımcılar
açısından az sayıda hasta ve terapiste ulaşılabilmiş olması önemli bir
sınırlılık olarak değerlendirilmektedir. Bir diğer sınırlılık ise, psikolojik
boyutların kendini bildirim tarzı araçlarla ölçülmeye çalışılmasından
doğabilecek yanlılıklardır. Ayrıca, çalışmanın psikometrik niteliği gereği,
belirli sayıda veriye ulaşılabilirlik açısından, veri toplama sürecinde,
laboratuvar ortamı dışında, doğal psikoterapi süreçlerine ilişkin bilgilere
ulaşılmıştır. Bu nedenle, laboratuvar ortamının kontrol edilebilirlik
avantajı mevcut çalışmada sınırlı düzeyde kalmaktadır. Diğer taraftan,
çalışmamızın

en

önemli

sınırlılığının

yordama

geçerliğinin

incelenememiş olmasıdır. Giriş bölümünden hatırlanacağı gibi, terapötik
ittifak, terapötik değişim sürecinde, etkililiği en iyi yordayan değişken
olarak yorumlanmaktadır. Dolayısıyla, ölçeğin doğası gereği, Türkçe
formunun yordama geçerliğinin gelecekteki çalışmalarda incelenmesi
gerekmektedir. Bu açıdan, psikoterapi süreç ve sonuç araştırmaları
çerçevesinde yürütmekte olduğumuz bir dizi çalışma kapsamında,
üçüncü

oturumdan

itibaren,

TİÖ

uygulamaları

başlatılmıştır.

Bu

aşamada, örneklemin sınırlı düzeyde olması nedeniyle, ölçeğin yordama
geçerliğine ilişkin analizlerin yürütülmesi uygun olmamıştır. Dolayısıyla,
çalışmamızda

sunulan

bulguların

değinilen

sınırlıklar

temelinde

değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Çalışmamız temelinde, Türkçeye uyarlaması yapılan ve kuramlar üstü bir
yapıyı

yansıtmayı

hedefleyen

TİÖ’nün

psikoterapi

araştırmalarında
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kullanılabilir araçlardan biri olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte,
çalışmamız ölçeğin psikometrik özelliklerine ilişkin bir başlangıçtır.
Ölçeğin Türkiye’deki uygulamalarda kullanımını incelemek amacıyla
yürütülecek ileri psikometrik incelemelere gereksinim vardır. İzleyen
dönemdeki çalışmalarda yordama geçerliğine kanıt oluşturabilecek,
sürece bağlı uzun-erimli psikometrik incelemelere devam edilmelidir.
Diğer taraftan, terapi sürecindeki ittifakın etkililik açısından kritik
önemine işaret eden gözlemler, ileride yapılacak çalışmalar için birçok
heyecan

verici

soruyu

da

beraberinde

getirmektedir.

Bu

açıdan,

terapötik değişimin temelinin "ne" olduğu sorusu terapötik ittifak
temelinde psikoterapi araştırmacılarını uzun bir süre daha meşgul
etmeye devam edecek gibi görünmektedir.
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YAZAR NOTLARI
1) Araştırma, H.Ü-BAB 03G009 ve TÜBİTAK-SOBAG104K082 no’lu proje
destekleri çerçevesinde yürütülmüştür.
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2) Araştırma sürecinde, izlenecek etik ilkeler açısından Türk Psikologlar
Derneği (TPD) Etik Yönetmeliğinin ilgili maddeleri temel alınmıştır.
Ayrıca, belirtilen projeler çerçevesinde, H.Ü.T.F. Tıbbi, Cerrahi ve İlaç
Araştırmaları Etik Kurulu’ndan gerekli onay alınmıştır.

TEŞEKKÜR
Çalışmamızın yürütülmesindeki önemli katkılarından dolayı, 2003-2006
dönemleri arasında H.Ü. Psikoloji Bölümünde Yüksek Lisans eğitimine
devam eden öğrencilerimize; çalışmanın çeşitli aşamalarında yargıcı
değerlendirmeleriyle

görüş

ve

önerilerini

bizlerle

paylaşan
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meslektaşlarımıza ve çalışmanın yürütülmesine olanak sağlayan terapist
katılımcılarımıza teşekkür ederiz.
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ÇALIŞMA 4
Terapötik İttifak Ölçeği-Gözlemci
Kısa Formunun (TİÖ-G) Psikometrik
Özellikleri

“Terapötik İttifak Ölçeği-Gözlemci (TİÖ-G) Kısa Formunun
Türk Hasta Örneklemindeki Geçerliğinin Bilişsel Davranışçı
Terapi Çerçevesinde Değerlendirilmesi” başlığı ile çalışma
yayına yayına hazırlanmaktadır.
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ÖZET
Bu çalışmada, Titchenor ve Hill (1989) tarafından geliştirilmiş olan
Terapötik İttifak Ölçeği-Gözlemci (TİÖ-G) Kısa formunun Türkçe versiyonun
psikometrik özellikleri incelenmiştir. Ölçek, Bordin’in Duygusal Bağ, Amaç
ve Görevlerde işbiliği olmak üzere üç temel boyuttan oluşan ittifak
tanımına dayanmaktadır. Çalışmada, Hacettepe Üniversitesi Psikoterapi
Araştırmaları

Laboratuvarı’nda

(HÜ-PAL)

yürütülen

psikoterapi
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görüşmelerine ilişkin görsel kayıt havuzundan seçkisiz olarak belirlenen 7
terapiste ait 20 görüşme kaydı 3 yargıcı tarafından değerlendirilmiştir.
Görsel kayıtlara ilişkin yargıcılar arası güvenirlik katsayılarını belirlemek
amacıyla 3 yargıcıdan elde edilen veriler Sınıf-içi Korelasyon Katsayısı
yöntemiyle incelenmiştir.

Buna göre, Sınıf-içi

Korelasyon Katsayıları,

Duygusal Bağ boyutu için (ICC) .73; Amaç Boyutu için (ICC) .70 ve Görev
boyutu için (ICC) .78 olarak hesaplanmıştır. Ölçek toplam puanı için (ICC)
.75 olarak hesaplanmıştır. Bu ön çalışmanın bulgularına göre, TİÖ-G kısa
formunun,

Türkiye’de

faaliyetlerinde
psikometrik

yürütülen

kullanılabilirliği
özelliklere

sahip

klinik

açısından,
bir

uygulama
kabul

ve

edilebilir

değerlendirme

aracı

araştırma
düzeyde
olduğu

düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Psikoterapi, Terapötik İttifak Gözlemci, Psikometrik
Özellikler.

ABSTRACT
In this study, we examined the psychometric properties of Turkish version
of Working Alliance Inventory- Observer Form, Short Form developed by
Titchenor and Hill (1989).The Inventory was designed to measure Bordin’s
alliance components that consists of Bond, Agreement on Tasks and
Agreement on Goals. With this aim, 20 visual records, belonging to 7
therapists who has been carrying out psychotherapy processeses were
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chosen randomly from the pool of Hacettepe University Psychotherapy
Research Laboratory (HÜ-PAL) and the records were coded by the judge
group consisting of 3 judges. The Intra-Class Correlation (ICC) coefficients
for the scale was calculated with the use of average measures method to
determine the inter judge reliability coeffi cients for the data obtained
from 3 judges. Results showed that, the ICC for the Bond dimension was
(ICC) .73, the ICC for the Agreement on Tasks dimensions was (ICC) .70
and the ICC for the Agreement on Goals dimension was (ICC) .78. The ICC
for scales total point turned out to be .75. As a preliminary evidence of the
present study, the findings point out that the WAI-O Short Form has
acceptable psychometric properties for clinical and research settings in
Türkiye.
Key Words: Psychotherapy, Therapeutic Alliance Observer, Psychometric
Properties.

GİRİŞ
Terapötik İttifak’ın çeşitli tanımları arasında en yaygın kabul gören
Bordin’in

(1979,

1980)

“Kuramlarüstü

Terapötik

İttifak”

kavramsallaştırmasıdır. Bordin’e göre ittifak, terapist ve hasta arasındaki
uzlaşma ve işbirliğini ifade etmektedir. Buna göre, Duygusal Bağ: taraflar
arasındaki kişilerarası bağın kalitesi; Amaç: terapinin hedeflerine yönelik
fikirbirliği;

Görev:

terapist

ve

hastanın

tanımlanmış

olan

sorunların
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çözümü

için

başvurulan

görevler

üzerinde

uzlaşması

olarak

tanımlanmaktadır. Bordin, terapi sürecinde ulaşılacak sonuçların bu üç
boyut üzeride kurulan ittifakın gücüyle ilişkili olacağını vurgulamıştır.
Görgül

çalışmalar,

Bordin’in

bu

görüşünü

desteklemekte,

terapötik

ittifakın terapi sonuç değişkenlerini yordayabildiğine işaret etmektedir
(Horvath ve Symond, 1991; Martin, Graske ve Davis, 2000; Safran ve
Muran, 2000). Bu nedenle, psikoterapideki ittifak olgusunu ölçmeyi
amaçlayan çok sayıda araç geliştirilmiştir. Bu araçlar arasında en yaygın
kullanım alanı bulanlardan biri Terapötik İttifak Ölçeğidir (TİÖ) (Working
Alliance Inventory, WAI; Hovarth ve Greenberg, 1986, 1989; Martin ve ark.,
2000).
TİÖ, Horvath ve Greenberg (1989, Horvath, 1981) tarafından Bordin’in
(1979, 1980) ittifak modeli temel alınarak geliştirilmiştir. Ölçeğin ilk hali,
birbiriyle eşgüdümlü ve herbiri 36 madde içeren terapist ve hasta
formlarından oluşturulmuştur. Terapötik ittifakın duygusal bağ, amaç ve
görev boyutları, ITÖ içinde eşit sayıda maddeyle temsil edilmişlerdir.
İzleyen dönemde, Tracey ve Kokotovic (1989), faktor analizi sonuçlarını
temel alarak TİÖ’nün 12 maddeden oluşan kısa formunu geliştirmiştir.
Busseri ve Tyler (2003) TİÖ-kısa formun, orjinal TİÖ ile yüksek bir
korrelasyona sahip olduğunu ve özgün TİO yerine kullanılabileceğini
bildirmiştir. Daha sonra, ittifak Ölçeği–Gözlemci Formu (TİÖ-G), Titchenor
ve Hill (1989) tarafından, TİÖ’nün Terapist ve Hasta formlarının birbiriyle
uyumlu maddeleri gözlemcinin yanıtlamasına olanak sağlayacak şekilde
yeniden

yazılarak

oluşturulmuştur.

Terapötik

işbirliğinin

değerlendirilmesinde en güvenilir yöntem, ittifaka ilişkin ölçümlerin üç
temel paramete olan hasta, terapist ve bağımsız gözlemciden eşzamanlı
olarak alınmasıdır. Buradan hareketle, ilgili literatür hasta ve terapist
bildirimlerine ek olarak gözlemci bildirimlerine başvurmanın giderek
yaygınlaştığına işaret etmektedir (Andrusyna ve ark, 2001; Fenton ve ark.,
2001).
TİÖ’nin geliştirilmesini izleyen süreçte ittifak düzeyi ve terapi sonuç
değişkenleri arasındaki ilişkiler araştırmaların odak noktasını oluşturmuş,
ölçeğin psikometrik özellikleri geri planda kalmıştır. Ayırıcı ve Doğrulayıcı
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Faktör Anilizi yöntemlerinin kullanıldığı daha yakın zamanlı çalışmalar,
ölçeğin tekli, ikili ve üçlü faktör yapılarına sahip olabileceğine işaret
etmiştir (Hatcher ve Gillaspy, 2006). Tek faktörün elde edildiği çalışmalar,
ittifakın tek ve bütün bir olgu olduğu savını destekler niteliktedir. Faktör
analizi çalışmaları, sıklıkla, Görev ve Amaç maddelerinin aynı faktör
altında toplandığına ve bu iki boyut arasındaki korelasyonların oldukça
yüksek olduğuna işaret etmektedir. Buna karşın, Duygusal Bağ boyutu
ayrışarak ayrı bir faktör oluşturmaktadır. İkili faktör yapısının ön plana
çıktığı bu tür çalışmalarda görev konusundaki uzlaşma ve başarının
tarafları amaç konusunda fikir birliğine yaklaştırdığı vurgulanmakta ve bu
iki boyut arasındaki binişmenin süreç içindeki karşılıklı etkileşimin bir
sonucu olabileceği ön görülmektedir. TİÖ’nün yapısı açısından en kabul
gören yaklaşım sözü geçen üç ittifak birleşeninin ana bir ittifak olgusunun
etkileşim içindeki birleşenleri olduğu yönündedir. Bu görüş Bordin’in ittifak
tanımıyla

oldukça

tutarlı

görünmektedir.

TİÖ-G’nin

psikometrik

özelliklerine ilişkin çalışmalar ise daha sınırlı sayıdadır. Fenton ve ark
(2001), iki yargıcı kullanarak yaptıkları geçerlik çalışmasında TİÖ-G için
sınıfiçi korelasyon sayısını (ICC) .70 olarak hesaplamıştır. Aynı çalışmada
TİÖ-G’nin farklı ittifak ölçümleriyle orta düzeyde anlamlı ilişkiler gösterdiği
(Penn için .63; CALPAS için .56; VTAS için.46); ancak, TİÖ’nün Terapist ve
Hasta bildirimleriyle anlamlı ilişkiler göstermediğini belirlemiştir (TİÖ-T
için .27 ve TİÖ-H için .03). Andrusyna ve arkadaşları (2001) TİÖ-G’nin
faktör yapısını belirlemek yaptıkları çalışama sonunda Görev ve Amaç
Maddelerinin bir arada gruplaştığını ve duygusal bağ boyutunun ayrıştığını
belirlemiştir. Daha çok bilişsel terapiye uygun olduğunu düşündükleri bu
yapılanmayı Uyum/ Güven (Agreement/Confidence) ve İlişki (relationship)
başlıkları altında iki faktörlü bir modelle özetlemiştir. Uyum/Güven başlığı
altında ağırlıklı olarak Görev ve Amaç maddeleri, İlişki başlığı altında
Duygusal Bağ maddeleri yer almıştır.
Aktarıldığı gibi, terapötik ittifakın değerlendirilmesi alanındaki çalışmalar,
terapist ve hasta ikilileri dışında değerledirme yapılmasının önemini
gündeme

getirmiştir.

kullanılabilirliği

Ayrıca,

öngörüldüğünden,

psikoterapi
aracın

süpervizyonlarında

uygulama

alanına

katkı
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sağlayabileceği düşünülmüştür. Dolayısıyla, TİÖ’nün Terapist ve Hasta
formlarının Türkçe uyarlama çalışmasının (Soygüt ve Işıklı, 2008) devamı
olarak

bu

süreçlerine

çalışmada,
ilişkin

bilişsel

davranışçı

değerlendirmeler

yaklaşım

temelinde

odaklı

psikoterapi

TİÖ-G’nin

Türkçeye

formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Örneklem
Görsel

Kayıtlar:

Araştırmanın

örneklemi,

Hacettepe

Ünv.

Psikoterapi

Araştırmaları Lab.‘daki (HÜPAL) psikoterapi görüşmeleri görsel kayıt
arşivinden seçilmiştir. Arşivde 15 psikoterapiste ait süreç görüşmeleri yer
almaktadır.

15

terapisten

6’sı

raslantısal

terapistlere ait 18 görsel kayıt (3., 7. ve

yöntemle

seçilmiştir.

Bu

15. görüşmeler) araştırma

örneklemini oluşturmak amacıyla kullanılmıştır.
Terapistler: HÜPAL Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü bünyesinde
etkinliklerini sürdüren Psikoterapide Süreç Değişkenlerinin incelendiği bir
araştırma,

uygulama

ve

eğitim

laboratuarı

olarak

kurulmuştur.

Eğitimlerinin bir parçası olarak HÜ-PAL’de uygulamalarını sürdüren 6
Yüksek Lisans ikinci sınıf öğrencisi bu araştırmanın terapist örneklemini
oluşturmuştur. Terapist adaylarının tamamı kadındır ve yaşları 25-26
arasında değişmektedir. Her bir terapist araştırmaya katılmadan önceki bir
yıllık bir zaman diliminde kuramsal ve uygulamalı nitelikte yoğun bir BT
eğitiminden geçmiştir. Müdahale yöntemi olarak, yaklaşık 20 oturumluk
kısa süreli BDT yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırma boyunca, terapistlere ait
görüşmelerin görsel kayıtları değerlendirilmiş ve terapistler görüşmelerini
süpervizyon altında sürdürmüştür. Uygulamacılar bireysel görüşmelerini
yapılandırırken “Bilişsel Terapiler: Temel İlkeler ve Ötesi” (Beck 2001)
bilişsel terapi el kitabını temel almıştır. Görüşmelerin Bilişsel Terapiye
uygunluğu, Bilişsel Terapiye Uygunluk ve Yetkinlik Ölçeği (BİLTER-UYET)
aracılığıyla takip edilmiştir. Bu çalışmaya alınan görüşmelerin BİLTER-UYET
ortalamaları 7 üzerinden 5.22 dir.

95

Hastalar:

Araştırmanın

hasta

örneklemi,

2006-2008

yılları

arasında

Hacettepe Üniversitesi Psikoterapi Araştırmaları Laboratuarı’na (HÜPAL)
başvuran 21-42 yaş aralığındaki 5’i kadın 1’i erkek olmak üzere toplam 6
katılımcıdan oluşturulmuştur. Hastaların ilk değerlendirmeleri Hacettepe
Üniversitesi Psikiyatri Polikliniğinde ya da Hacettepe Üniversitesi Sağlık
Merkezinde yapılmıştır. Araştırmada izlenen süreç kısa süreli bilişsel
davranışçı tedavi yaklaşımı olduğu için belirtilen kurumlar tarafından,
yönlendirilen danışanın Eksen I Duygu Durum Bozukluğu ya da Kaygı
Bozukluğu

tanılarından

birini

almış

olması

ve

Düşünce

Bozukluğu

bulunmaması ve Eksen II Bozukluğu tanısı almamış olması koşulları
aranmıştır. Hastalar ortalama 4-5 ay boyunca haftada bir oturum olmak
üzere bireysel görüşmeye alınmıştır.
Yargıcılar: Doktora ve üzeri derecede, uzmanlık alanı Bilişsel Davranışçı
Terapi yaklaşımı olan üç klinik psikolog araştırmada yargıcı olarak görev
almıştır. Yargıcılardan ikisinin deneyimi 6 yıl; diğerinin ise 16 yıldır.
Veri Toplama Araçları
Bilişsel Terapiyi Uygun-Yetkin Düzeyde Yürütme Ölçeği (BİLTER-UYET):
BİLTER-UYET, Liese ve arkadaşları (1995) tarafından BTÖ’de karşılaşılan
sorunların üstesinden gelebilmek ve daha güvenilir ölçümler alabilmek
amacıyla üretilmiştir. Ölçek, Bilişsel Terapinin Yapısına Uygunluk, İlişki,
Bilişsel Vaka Formulasyon ve Bilişsel Tekniklerin kullanımı olmak üzere 4
alt boyutta tanımlanmış 24 madde den oluşmaktadır. 25. madde terapistin
Bilişsel Terapi açısından genel performansını değerlendirmeye yöneliktir.
Ölçeğin görüşmenin Bilişsel Terapiye uygunluğunu ve terapistin Bilişsel
Terapideki yetkinliğini ölçmeye yönelik iki eş formu bulunmaktadır. BİLTERUYET, Soygüt ve arkadaşları (2008) tarafından, Türkçeye uyarlanmıştır.
Ölçeğin iç tutarlılığı uygunluk için ά =.84 , yetkinlik için ά =.83 olarak
bulunmuştur. Yargıcılar arası güvenirlik katsayılarını belirlemek amacıyla 2
yargıcıdan elde edilen veriler için mutlak uzlaşım yöntemiyle Sınıf-içi
Korelasyon Katsayıları (ICC) hesaplanmıştır. Buna göre, ICC ortalamaları
Uygunluk boyutu için .70; Yetkinlik boyutu için ise .60 olarak belirlenmiştir.
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Bu çalışmada görüşmeler sadece Bilişsel Terapinin uygun yürütülmesi
bağlamında puanlanmıştır.

Terapötik İttifak Ölçeği-Gözlemci Kısa Formu (TİÖ-G): TİÖ-G, Titchenor ve
Hill (1989) tarafından, TİÖ’nün Terapist ve Hasta formlarının birbiriyle
uyumlu maddeleri gözlemcinin yanıtlamasına olanak sağlayacak şekilde
yeniden yazılarak oluşturulmuştur. Fenton ve ark (2001), iki yargıcı
kullanarak yaptıkları geçerlik çalışmasında TİÖ-G için sınıfiçi korelasyon
sayısını (ICC) .70 olarak hesaplamıştır. Aynı çalışmada TİÖ-G’nin farklı
ittifak ölçümleriyle orta düzeyde anlamlı ilişkiler gösterdiği (Penn için .63;
CALPAS için .56; VTAS için.46) belirlenmiştir. Ölçek, Duygusal Bağ (4
madde), Amaç (4 madde) ve Görev (4 madde) olmak üzere 3 boyutta yer
alan toplam 12 maddeden oluşmaktadır. Madde 4 ve madde 10 ters
puanlanan maddelerdir. Her bir madde 7’li likert tipi bir ölçek üzerinden
puanlanmaktadır.

Yüksek

puanlar,

madde

içinde

belirtrilen

ittifak

birleşennin tam olarak gözlendiğine; düşük puanlar ise ilgili ittifak bileşeni
açısından olumsuzlukların ortaya çıktığına işaret etmektedir. boyut ve
ölçek

toplam

puanları

hesaplanırken

ilgili

maddelerin

aretmatik

ortalamaları alınmaktadır. Bu nedenle, Alt Boyut puanları ve Ölçek toplam
puanları en düşük 1 ve en yüksek 7 arasında değişmektedir. Tablo 1’de ilk
madde için puanlama anahtarı örnek olarak verilmiştir.
Tablo 1. Puanlama Anahtarı Örneği
1. Hastanın sorunlarının düzelmesi için terapide neler yapılması gerektiği
konusunda uzlaşmanın olması ( Görev).
1 puan
Hasta, amaç ve görevlerin uygun olmadığını belirtmekte ve ev ödevleri
ya da görüşme içi görevleri genellikle kabul etmemektedir. Atılması
gereken adımlar konusunda terapisti ile tartışmaya girebilmektedir.
Görevlere katılım gerçekleştirmemektedir.
2 puan
Hastanın keşfetmeye karşı tereddütleri vardır ve terapistin rehberliğine
girmemektedir. Terapistten uzaklaşmakta, bağlılık hissetmemekte ya da
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terapiste

veya

görevlere

karşı

gereken

dikkati

ve

özeni

göstermemektedir.
3 puan
Hasta, terapist tarafından yapılan açıklamalara rağmen görevlerin
kendi amaçları ile ne kadar ilişkili olduğundan emin görünmemektedir.
Terapideki görevlere yönelik ikircikli bir tutum sergilemekte ya da
isteksiz görünmekte ve görevleri yerine getirme konusunda direnç
gösterebilmektedir(örn: sınırlı katılım ).
4 puan
Uzlaşma ve / veya uzlaşmama ile ilgili eşit derecede kanıt bulunmakta
ya da hiçbir kanıt bulunmamaktadır.
5 puan
Hasta, terapistin

hemen

hemen

hiç

açıklama

yapmasına

gerek

duymadan istekle keşfe yönelmektedir. Sürece yatırım yapmakta ve
görevlere aktif katılım sağlamaktadır. Terapideki görevlerin mantığı ile
ilgili her iki tarafında fikir birliği içinde oldukları hissedilmektedir.
6 puan
Hasta görevleri açık bir biçimde kabul etmekte ve bu görevlere
katılmaktan memnuniyet duymaktadır. Her iki taraf da ilgili görevin
amaçları ve danışana sağlayacağı yararlar konusunda hem fikirdirler. Bu
amaçla,

danışan

sözü

edilen

görevleri

konu

ve

durumlarla

ilişkilendirebilmektedir.
7 puan
Her iki taraf görevin yerine getirilmesinden önce ve sonra görevle
ilişkili

olarak

aynı

fikirde

olduklarını

sıklıkla

dile

getirmekte

ve

onaylamaktadır. Danışan terapötik müdahalelere hevesli bir şekilde
tepki göstermekte, içgörü kazanır görünmekte ve görevlerin uygun
olduğu konusunda oldukça emin görünmektedir.

TİÖ-G oluşturulurken, puanlama amaçlı olarak kullanılabilecek herhangi bir
el

kitapçığı

ya

da

kullanım

kılavuzu

geliştirilmemiştir.

Gözlemcinin

yargısına dayanarak yapılan değerlendirmelerde, gözlemciye yol gösteren
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bir

kılavuz

arttırdığı

kitapçığın

kabul

kullanılmasının,

edilmektedir

alınan

(Soygüt

ve

ölçümün
ark,

güvenirliğini

2008).

TİÖ-G’nin

puanlamasında yol gösterici olarak kullanılabilecek ilk metin Raue ve
arkadaşları (1991) tarafından geliştirilmiştir. Bu klavuz metin içerisinde
maddelerin nasıl puanlanması gerektiğine ilişkin kısa bilgilere ve ittifakın
kalitesini yansıttığı düşünülen oturum içi davranışlara yer verilmiştir. Raue
ve

arkadaşları,

Kılavuz

metnindeki

yetersizlikler

göz

önünde

bulundurularak, oldukça kapsamlı bir klavuz olan “Terapötik İttifak ÖlçeğiGözlemci

Formu

El

Kitapçığı”

Wang

ve

arkadaşları

tarafından

geliştirilmiştir. Bu kılavuz kitapçıkta ölçeğin uygulama mantığı ve genel
puanlama ilkeleri kapsamlı olarak aktarılmış ve her bir madde için
puanlama ölçütleri detaylı olarak verilmiştir.
İşlem
a.Çeviri Çalışması
Aracın ve ilgili kılavuzun Klinik psikoloji alanında uzman üç doktora
öğrencisi tarafından yapılan ön çevirisi, bu grubun da yer aldığı altı
kişiden oluşan klinik psikoloji doktora öğrencileri grubu tarafından gözden
geçirilmiştir. Belirtilen çalışmalar sonucu üzerinde uzlaşılan çevirinin son
hali ortalama 10 yıllık deneyimi olan 3 uzmandan oluşan yargıcı grubunun
değerlendirmesine sunulmuştur. Yargıcılardan ölçeğin Türkçe ve özgün
formları arasında çevirinin uygunluğu açısından değerlendirme yapmaları
istenmiştir. Ayrıca, yargıcılara iletilen standart bir form aracılığı ile ölçeği
dil kullanımı, anlaşılabilirlik açısından incelemeleri ve önerilerini iletmeleri
istenmiştir.

Belirtilen

işleme

paralel

olarak,

Yargıcıların

önerileri

doğrultusunda yapılan düzenlemeler sonucunda ölçek son halini almıştır.
TİÖ-G’nin geçerlik çalışması öncesinde “Terapötik İttifak Ölçeği-Gözlemci
Formu El Kitapçığı” çevirisi, seçkisiz olarak belirlenmiş iki görüşme
kaydından
sunulmuş,

oluşan

bir

kılavuzun

set

olarak

altı

anlaşılabilirliği,

yargıcının

değerlendirilmesine

uygulanabilirliği

ve

kullanım

güçlükleri açısından geri bildirim alınmıştır. Bu geribildirimler çerçevesinde
yapılan düzeltmelerin ardından, kitapçığa baskı öncesi son hali verilerek
bu çalışma kapsamında kullanılmıştır.
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b. Asıl Çalışma
İzleyen aşamada, aracın güvenirlik ve iç tutarlığının belirlenebilmesi
amacıyla, görsel kayıtlar temelinde yürütülen yargıcı değerlendirmeleri
incelenmiştir. Tüm katılımcılar, araştırma öncesinde kendilerine sözel
olarak da okunmuş olan aydınlatılmış onam formunu imzalamıştır.

BULGULAR
Görüşmelerin Bilişsel Terapiye uygunluğu BİLTER-UYET (Bilişsel Terapide
Uygunluk ve Yetkinlik Ölçeği) aracılığıyla değerlendirilmiştir. Bu amaç
doğrultusunda, geçerlik çalışmasında kullanılan 18 görüşme klinik psikoloji
alanında doktora derecesine sahip, BİLTER-UYET’i puanlama konusunda
eğitimli ve deneyimli bir yargıcının değerlendirilmesine sunulmuştur.

Bir

görüşmenin BİLTER-UYET toplam puanının en az 3 olması örnekleme dahil
olma ölçütü olarak aranmıştır. Analiz sonuçları, grubun bilişsel terapiyi
temsil etmeye uygun bir örneklem olduğuna işaret etmiştir. Örneklemi
tanımlayan parametreler Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Örneklemin Parametreleri

BİLTER UYET

Ort.

SS

En

En

Yapı
İlişki
Vaka For.
Teknik
Toplam
N=18

5.33
5.48
5.16
4.97
5.22

.92
1.12
1.14
1.30
1.05

düşük
3.33
3.30
2.33
2.33
3.14

yüksek
6.88
7.00
7.00
7.00
6.94

İzleyen aşamada sırasıyla TİÖ-G’nin yargıcılararası geçerliği ve iç tutarlılığı
hesaplanmıştır. Ek olarak, Andrusyna ve arkadaşları (2001), TİÖ-G’nin
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faktör yapısı için önerdikleri modelin çalışmanın örneklemine uygunluğu
Döndürülmüş Temel Bileşenler Analizi yöntemiyle sorgulanmıştır.
Yargıcılararası Güvenirlik
Yargıcılararası uzlaşım düzeyi, herbir madde, her bir alt boyut (amaç,
görev, duygusal bağ) ve ölçek toplam puanı (TİÖ-G toplam puan) için
sınıfiçi korelasyon katsayısı (ICC) tekniği kullanılarak hesaplanmıştır. Tüm
yargıcılar tarafından değerlendirilen 18 oturumda her bir madde için,
seçkisiz etki (random-effect) ICC mutlak uzlaşım yöntemi kullanılarak elde
edilen, yargıcılararası uzlaşım katsayıları Tablo 3’de özetlenmiştir.
Tablo 3: Maddeler İçin Yargıcılar Arası Uzlaşım Katsayıları
Madd

Cronbach

%95 Güven Aralığı

e

Alfa

ICC Tekli

Sd1

Sd2

F

p

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

5.47
11.34
7.55
7.83
6.30
4.80
6.08
9.57
9.25
6.62
5.34
11.58

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

ICC Avaraj

(Single)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

.82
.91
.87
.87
.84
.80
.84
.90
.89
.85
.81
.92

.59
.78
.66
.69
.65
.55
.58
.72
.70
.65
.60
.76

(.33-.80)
(.59-.90)
(.42-.84)
(.46-.86)
(.40-.84)
(.28-.76)
(.31-.80)
(.49-.87)
(.45-.86)
(.40-.85)
(.33-.80)
(.56-.89)

.81
.92
.86
.87
.85
.78
.81
.88
.87
.85
.81
.91

(.60-.93)
(.81-.97)
(.68-.94)
(.72-.95)
(.65-.94)
(.53-.91)
(.57-.92)
(.74-.95)
(.71-.95)
(.67-.94)
(.60-.93)
(.79-.96)

Analiz sonuçları tüm maddeler için 3 yargıcı arasında anlamlı derecede
uzlaşma olduğuna işaret etmektedir. TİÖ-G’nun maddelerine ait Tekli
(Single) ICC değerleri .55 ile .78 arasında değişmektedir. Ölçek toplam
puanı ve alt boyut puanları için seçkisiz etki ICC mutlak uzlaşım yöntemi
kullanılarak elde edilen yargıcılararası uzlaşım katsayıları Tablo 4’de
özetlenmiştir.
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Tablo 4: Toplam ve Alt Boyutlar İçin Yargıcılar Arası Uzlaşım Katsayıları
Boyut

Cronbach

%95 Güven Aralığı

Alfa

ICC tekli

Sd1

Sd2

F

p

ICC Avaraj

(Single)
Görev
Amaç
Duygusal

.92
.88
.90

.78 (.59-.90)
.70 (.47-.86)
.73 (.52-.88)

.88 (.81-.97)
.92 (.71-.95)
.89 (.76-.96)

17
17
17

34
34
34

11.67
8.28
9.93

.000
.000
.000

Bağ
Toplam

.91

.75 (.54-.88)

.90 (.78-.96)

17

34

10.39

.000

Analiz sonuçları, Görev (ICC=.78, F (17-34)=11.67, p<.000), Amaç (ICC=.70,
F(17-34)=8.28, p<.000) ve Duygusal Bağ (ICC=.73, F (17-34)=9.93, p<.000) alt
boyutları için 3 yargıcı arasında anlamlı derecede uzlaşma olduğuna işaret
etmektedir. Ek olarak, ölçek toplam puanları açısından da anlamlı bir
uzlaşma olduğu belirlenmiştir (ICC=.75, F (17-34)=10.39, p<.000).
İç Tutarlılık
TİÖ-G’nin İç Tutarlılığı, ölçeğin tamamını ve alt boyutlarını oluşturan
maddelerin

Cronbach Alfa değerleri 3 yargıcı için ayrı ayrı hesaplanarak

saptanmıştır. Genel sütununda verilen alt boyutlar ve ölçeğin tamamı için
Cronbach

α

değerleri

hesaplanırken

her

madde

için

yargıcı

değerlendirmelerinin puan ortalamaları kullanılmıştır. Analiz sonuçları
Tablo 5’de aktarılmıştır.
Tablo 5: İç Tutarlılık Katsayıları
Cronbach’s Alfa
Görev
Amaç
Duygusal Bağ
Tüm Ölçek

Yargıcı 1
.93
.89
.79
.96

Yargıcı 2
.95
.94
.93
.98

Yargıcı 3
.97
.91
.94
.98

Genel
.97
.93
.94
.98

Analiz sonuçları, TİÖ-G’nun tamamı ve alt boyutlarının 3 yargıcı içinde
istenilen iç tutarlılığa (α>.70) sahip olduğuna işaret etmiştir. Yargıcı
ortalamalarına

dayanan

genel

değerlendirme

sonuçları

ölçeğin

iç
102

tutatalılığının oldukça yüksek olduğuna işaret etmektedir (α>.90). Bu
durumun, ölçeğin genel bir ittifak faktörünü ölçüyor olabileceği görüşünü
desteklediği düşünülmüştür. Yargıcı ortalamaları temel alınarak yapılan
madde toplam korelasyonları Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6: Madde Toplam Korelasyonları
Madd
e
1

Danışanın durumunun iyileştirilmesine

ort.

SS

a

b

4.85

1.20

.905

.977

4.75

1.24

.952

.976

4.92

1.06

.841

.979

5.02

1.33

.954

.976

4.91

1.11

.885

.978

5.35

.81

.840

.979

5.24

.70

.816

.980

5.35

1.02

.910

.977

5.41

.87

.915

.978

5.26

1.22

.881

.978

yönelik atılan adımlar konusunda
anlaşmanın bulunması ( Görev).
2

Danışan

ve

yapılmakta

terapistin,

olanların

yararı

terapide
konusunda

uzlaşmanın olması (Görev).
3

Danışan

ve

terapistin

birbirine

yakın

hissetmeleri ( Bağ )
4*

Her iki tarafın terapide neye ulaşmak
istedikleri konusunda şüphelerinin ya da
yanlış anlamalarının olması (Amaç)

5

Danışanın, terapistin kendisine yardım
edebileceğine güvenmesi (Bağ)

6

Danışan ve terapistin ortak amaçlar
üzerinde çalışması (Amaç)

7

Danışanın, terapistin onu insan olarak
takdir ettiğini hissetmesi (Bağ)

8

Üzerinde çalışılanların hasta açısından
önemi konusunda uzlaşma olması

9

Terapist ve danışan arasında karşılıklı bir
güvenin olması (Bağ)

10*

madde10: Danışan ve terapistin,
danışanın asıl sorunlarının neler olduğu
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konusunda farklı düşünmesi (Amaç)
11

Danışan ve terapistin ne tür

4.65

1.23

.896

.978

4.89

1.19

.955

.976

değişikliklerin danışanın yararına olacağı
konusunda anlaşmaya varmış olması
(Amaç)
12

Danışanın, sorunlarının ele alınma
yolunun doğru olduğuna inanması (Görev)

*: Ters Puanlanan Maddeler; a: Madde Toplam Korelasyonu; b: Madde
Çıkarıldığında Cronbach's Alpha değeri
Analiz sonuçları, TİÖ-G formunun madde toplam korelasyonlarının .84 ile .
96 arasında değiştiğine işaret etmiştir. Bu, TİÖ-G oluşturan maddelerin
ortak bir ittifak olgusunu doğrulukla ölçtüğüne işaret etmektedir. Ek
olarak, ölçekten çıkarılacak her hangi bir maddenin ölçeğin iç tutarlılığını
azaltacağı belirlenmiştir. Yargıcı puanlamalarının ortalamalarına dayanan
analizler, ölçeğin ortalamasının 60.61 ve standart sapmasının 11.90
olduğunu göstermiştir.
Terapötik İttifakın Bilişsel Terapideki Yapısı
Giriş bölümünde de aktarıldığı gibi, psikometrik çalışmalar Bordin’in
Terapötik

İttifak

olgusunun

yapı

açısından

farklı

biçimlerde

tanımlanabileceğine işaret etmektedir. Sonuçlar tek faktöre, iki faktöre ve
temel bir faktörün altında yer alan etkileşimli 2 faktöre dayanan 3 farklı
yapı modellerine işaret etmektedir. Çalışmanın bu aşamasında, İttifakın
Bilişsel Terapi içindeki yapısı araştırmanın örneklemi çerçeveside Temel
Birleşenler analizi arcılığıyla değerlendirilmiştir. Analizlerde ölçeğin factor
yapısı ikiye zorlanarak, Varimax rotasyon yöntemi kullanılmıştır. Analiz
sonuçları tablo 7’de aktarılmıştır.
Tablo 7: Faktör Analizi (Döndürülmüş Temel Bileşenler Analizi) Sonuçları
Döndürme Sonrası
Madde

Faktör

Faktör

Yük Değeri
Faktör-1
Faktör-2

Ortak

Yük

Yük

Yük
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Varyansı
1
946
11
.927
2
.942
12
.935
8
.872
6
.773
4
.926
3
.948
10
.918
7
.808
9
.870
5
.820
Açıklanan Varyans

Değeri
.919
.913
.959
.962
.926
.861
.962
.869
.905
.843
.927
.902

Değeri
.899
.886
.818
.786
.774
.763
.736
.360
.469
.425
.622
.620

Değeri
.371
.377
.523
.563
.523
.437
.620
.905
.836
.792
.695
.660

Toplam: %89.19
Faktör 1: %49.19
Faktör 2: %40

Tablo 7’deki rotasyonsuz faktor yük değerleri incelendiğinde tüm ölçek
maddelerinin temel bir faktöre yüklendiği görülmektedir. Bu faktörün
özdeğerinin 10 olduğu ve ölçeğe ilişkin toplam varyansın %83.39’unu
yordayabildiği belirlenmiştir. Buna göre, Bilişsel Terapide gözlenen ittifak
olgusunun temel bir faktör tarafından yordandığı düşünülebilir. Bir temel
factor altında yer alan etkileşimli iki faktörün varlığı savını sınamak
amacıyla. faktör yapısı 2’ye zorlandığında elde edilen sonuçlar tablo V’de
döndürülmüş faktör yapısı sütununda aktarılmıştır. Buna göre, Faktör 1
ittifakın %49.19’unu ölçmektedir ve özdeğeri 5.90 dır. Öz değeri 4.79
olarak belirlenen Faktör 2 ise ittifakın %40’nı ölçmektedir. Her iki faktör
birarada ittifakın %89.19’unu yordayabilmektedir. Faktörlerin altında yaer
alan maddeler incelendiğinde: Görev ve Amaç Boyutlarına ait maddelerin
Faktör 1’in altında toplandığı ve Duygusal Bağ Boyutuna ait maddelerin
Faktör 2’nin altına giridiği görülmüştür. Sadece, bir Amaç maddesi olan 10.
Madde Faktör 2’ye yüklenmiştir.
TARTIŞMA
Aktarılan

bulgular

genel

olarak

değerlendirildiğinde,

TİÖ-G

Türkçe

formunun güvenilirlik ve geçerlik ölçütlerini, başlangıç aşamasında kabul
edilebilir düzeyde karşıladığı görülmektedir. Ölçeğin güvenirliğine ilişkin
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incelemeler, bağımsız yargıcıların puanları arasındaki uzlaşma düzeyi
açısından incelenmiştir. Bulgular, 12 maddenin tamamı için yargıcılar
arasında anlamlı bir uzlaşma düzeyine ulaşılabildiğine işaret etmektedir.
Bireysel

olarak

maddeler

üzerinde

elde

edilen

uzlaşım

düzeyleri

maddelerin güvenirliği hakkında bilgi verse de, ölçeğin tutarlı bir şekilde
puanlanabildiğinin asıl göstergesi alt boyut toplamları ve genel ölçek
toplam puanında gözlenen uzlaşım düzeyleridir. Bu çalışmada, elde edilen
sonuçların istatistiksel olarak anlamlı bir uzlaşıma işaret etmesinin yanı
sıra, önceki çalışmalarda elde edilen güvenirlik değerlerine oldukça yakın
olduğu gözlenmektedir (Andrusyna ve ark., 2001). Bu sonuçların ICC gibi
oldukça

tutucu

bir

teknikle

hesaplanmış

olduğu

da

göz

önünde

bulundurulmalıdır. Bilindiği gibi ICC bilinen korelasyonel teknikler gibi bir
yandan

puan

değişimlerinin

aynı

yönde

olmasını

göz

önünde

bulundururken, ek olarak, puanların sayısal değer olarak yakınlığını da
dikkate alınmaktadır. Bu nedenle, kullanılan analiz yönteminin ulaşılan
uzlaşım değerlerinin güvenilirliği açısından ek bir destek oluşturduğu
düşünülebilir.
Ölçeğin geçerliğine ilişkin değerlendirmelerde, madde toplam korelesyonu
ve iç tutarlılık hesaplamaları temel almıştır. Buna göre, herbir TİÖ-G
maddesinin madde toplam korrelasyonları istatistiksel olarak anlamlı ve
yüksek katsayılara işaret etmiştir. Bu sonuçlar, her bir maddenin ölçek için
önem

taşıdığını

ve

ölçeğe

katkıda

bulunduğunu

göstermektedir.

İç

tutarlılık analizlerinde, alt boyutlar ve ölçeğin tamamı içinde elde dilen
Cronbah’s Alfa katsayılarının oldukça yüksek olduğu göstermiştir. Yüksek
iç tutarlılık katsayıları, sıklıkla, ölçeği oluşturan maddelerin tamamının
aynı olguyu tek bir boyut üzerinde ölçtüğüne işaret etmektedir. Bu
nedenle, çalışma sonuçları bilişsel terapide ortaya çıkan ittifakın tek bir
faktörden oluştuğunu savunan görüşleri destekler niteliktedir. Ancak, bu
ana ittifak faktörünün altında etkileşimli faktörlerin bulunma ihtimali
sınanmamış

bir

varsayım

olarak

bulunmaya

devam

etmektedir.

Bu

varsayımı sınamak için ölçeğin faktör yapısı incelenmiştir. Bu çalışma TİÖG’nin yargıcılara arası güvenirliğini belirlemek için planlanmıştır ve
örneklem genişliğinin faktör analizi için oldukça kısıtlı olduğu açıktır.
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Ancak. bu noktada hedeflenen TİÖ-G’nin faktör yapısının belirlenmesi
olmayıp,

Bilişsel Terapi yapısına uygun olduğu belirlenen örneklemin bu

yapılardan hangisine yakın olduğuna ilişkin bir tespit yapabilmektir. Analiz
sonuçları maddeler serbest olarak analize sokulduğunda tek bir ittifak
başlığı altında toplandıklarına işaret etmiştir. Bu faktör ittifak konusundaki
değişimin % 90’na yakınını yordayabilmektedir. Etkileşimli farktörler
varsayımını

test

edebilmek

için

faktör

sayısı

2’ye

zorlandığında,

literatüründe vurguladığı gibi maddelerin duygusal bağ ve görev-amaç
olmak üzere iki faktör altında toplandıkları gözlenmiştir. Analizin ilginç
sonuçlarından biri de görev-amaç boyutunun yordayabildiği ittifak yüzdesi
ile duygusal bağın yordayabildiği ittifak yüzdesinin neredeyse denk
olmasıdır. Sonuçlar, Andrusyna ve arkadaşlarının (2001) Bilişsel Terapiye
uygun olduğunu düşündükleri Uyum/ Güven ve İlişki başlıkları altındaki iki
faktörlü bir modelli desteklemiş ve bu iki faktörün ittifak üzerindeki
paylaşımlarının neredeyse denk olduğuna işaret etmiştir. Bununla birlikte,
aracın Türkçe terapist ve hasta formlarına ilişkin çalışma da, özgün formda
önerilen 3 faktörlü yapıya ulaşıldığı görülmektedir. Söz konusu farklılık,
formların farklılığı ile
psikoterapötik

ilgili olabileceği

yaklaşımlar

temelinde

gibi önceki

çalışmanın farklı

yürütülmesiyle

de

ilişkili

yourmlanabilir. Bu açılardan, örneklemin faktör analizi için oldukça sınırlı
olduğu göz önünde bulundurularak, bu bulguların geniş bir örneklemde
doğrulayıcı faktör analizi aracılığıyla sınanması gerekmektedir.
Bu

çalışmanın

anlamamızda

uygulama
daha

ve

nesnel

araştırma
olan

literatürüne

gözlemci

olanak

sağlayacak

güvenilir

olmasıdır.

önemli

katkısı

süpervizyon

ise

ittifakı

değerlendimelerini

kullanabilmemize
Diğer

katkısı,

bir

ölçek
ve

de

kazandırmış

eğitimlerde

de

kullanılabilecek bir klavuz kitapçığın türkçeye uyarlanmış olmasıdır. Bu
yeni araçlar sayesinde ittifakın yapısına ve ittifak ve psikoterapi sonuç
değişkenleri

arasındaki

ilişkilerin

değerlendirilmesine

ilişkin

araştırmalarımızın önemli bir ivme kazanacağı düşünülmektedir.
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ÇALIŞMA 5
Yetişkinler için Güvenli Yer
Senaryoları
Testi’nin(G.Y.S.T.)Psikometrik
Özellikleri
Yetişkin Bağlanma Protokolü: Erken
Dönem İlişkisel Temalar Testi’nin
(E.D.İ.T.T.) Geliştirilmesine İlişkin
Ön Çalışma
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Önsöz
Bağlanma biçimlerinin değerlendirilmesine ilişkin yaklaşım farklılıkları,
farklı

ölçme

teknikleri

ve

sınıflandırma

anlayışını

da

beraberinde

getirmiştir. Günümüze kadar, bağlanma ile ilgili olarak yapılmış çoğu
çalışma bağlanmanın

kategorik sınıflandırma sistemine

dayalı

olarak

gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, kategorik yaklaşımın sınıflandırma
sistemlerinde

örtüşmelere;

dolayısıyla,

güvenirliğine ilişkin sorunlara
Buradan

hareketle,

ölçümlerin

geçerliği

ve

neden olduğu görülmeye başlanmıştır.

bağlanmanın

boyutsal

bağlamda

kavramsallaştırılmasının ölçümlerin geçerlik ve güvenilirliğini artırdığı öne
sürülmüştür (Mallinckrodt ve Wei, 2005).
Bu çalışmada, bağlanmanın boyutsal bir yaklaşım ve projektif teknikler
temelinde değerlendirildiği Yetişkin Bağlanma Protokolünün geliştirilmesi
hedeflenmiştir. Beliritlne hedef doğrultusunda,

daha önce okul öncesi

çocukluk dönemi örnekleminde çalışılmış olan Güvenli Yer Senaryoları Testi
(G.Y.S.T.) ve ergenlik dönemi örnekleminde çalışılmış olan Erken Dönem
İlişkisel Temalar Testi (E.D.İ.T.T.) araçlarının yetişkinlik dönemine uyarlama
çalışmaları
psikoterapi
bağlanmanın

yapılmıştır.
süreç

İlgili

protokol,

araştırmasının

incelenmesinde

HÜ-PAL’de

temel

kullanılmaya

yürtülmekte

değişkenlerinden
başlanmıştır.

bir

olan
olan

Psikometrik

özelliklerin incelenmesine yönelik devam eden çalışmalar sonrasında,
protokolün, klinik uygulama alnında da kullanım olanağına sunulması
düşünülmektedir.

İzleyen bölümlerde her iki teste ilişkin çalışmalar alt

bölümler halinde aktarılmıştır.
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ÇALIŞMA 5-A
Yetişkinler için Güvenli Yer
Senaryoları Testi’nin (GYST)
Psikometrik Özellikleri
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Özet
Bu araştırmanın amacı, bilişsel psikoterapi sürecinde ilişkisel değişkenlerin
incelendiği

bir

süreç

araştırması

kapsamında

kullanılan

Güvenli

Yer

Senaryoları Testi’nin (GYST) psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesidir.
Araştırma iki aşamadan oluşmaktadır. Çalışma 1’de aracın güvenirliği
normal örneklem (N=20) üzerinde ve Çalışma 2’de ise
örneklem

üzerinde

değerlendirilmiştir.

Sonuçlar,

geçerliği klinik

GYST’nin

yargıcılar

tarafından tutarlı olarak değerlendirilebildiğine ve iç tutarlığı olduğuna
işaret etmiştir. Test, yaygın olarak kullanılan bağlanma ölçekleriyle (İÖA ve
YİYE-II) anlamlı ilişkiler göstermektedir. Ayrıca, hasta (N=32) ile normal
örneklemi (N=23) ayrıştırabilmekte ve kişilerarası şemalar düzeyinde
anlamlı ilişkilerin belirlenmesine olanak sağlamaktadır. Her iki çalışmadan
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elde edilen veriler gözönünde bulundurulduğunda, GYST’nin klinik kullanım
başlangıç aşaması için kabul edilebilir düzeyde geçerlik ve güvenirlik
ölçütlerini sağladığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Güvenli Yer Senaryoları, Bilişsel Psikoterapi, İlişkisel
Değişkenler, Kişilerarası Şemalar, Psikometrik Özellikler.

Abstract
The aim of the study is to invesgate the psychometric properties of Secure
Base Scripts Test (SBST) in the extent of a psychotherapy process research
examining the relational variables in psychotherapy process. The study
has two phases: In Study 1, reliability of the test was evaluated on a
normal sample (N= 20) and in study 2, validity of the scale was evaluated
on a clinical sample. Results point out that SBST has acceptable levels of
interjudge
correlations

reliability
with

and

reliability.

expensively

used

The

test

attachment

also

has

scales

significant

(RSQ-ECR-II).

Furthermore, it discriminates clinical (N=32) and normal samples (N= 23)
and facilitates to determine siginificant relationships on the level of
interpersonal schemas. As a general result of either studies, it can be
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concluded that SBST has acceptable levels of validity and reliability for the
usage in initial stages of clinical settings.
Key Words: Secure Base Scripts, Cognitive Psychotherapy, Relational
Variables, Interpersonal Schemas, Psychometric Properties.

GİRİŞ
Bağlanma kuramı, Bowlby ve Ainsworth tarafından, bebeklik dönemindeki
yakın ilişkiler ve bunların yaşam boyu devam eden etkilerini tanımlamak
için

geliştirilmiştir.

Normatif

süreçler

Bağlanma
olarak

araştırmalarının

tanımlayabileceğimiz,

odak

noktalarını,

“Bağlanma

(1)

Davranış

Sistemlerinin” faaliyetleri ve (2) günlük yaşam deneyimlerinin bir sonucu
olarak gelişen bağlanmaya ilişkin zihinsel temsillerin yapı ve işlevleri
oluşturmaktadır. Bowlby’e göre (1973), bağlanmanın kişilerarası ilişkiler ve
kişilik

gelişimi

üzerindeki

yaşam

boyu

devam

eden

etkilerinin

açıklanabilmesi için, davranışsal bileşenlerinin yanı sıra zihinsel temsiller
boyutunun da anlaşılması gerekmektedir. Bağlanma temsilleri, Bağlanma
İlgili

çalışmanın

birinci

aşaması

tamamlanmıştır.

İkinci

aşamaya ait veri toplama süreci devam etmektedir.
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figürüyle (temel bakım veren kişi) ilişki içindeki Bağlanma Davranış
Sisteminin

içselleştirilmiş

organizasyonu

olarak

tanımlanmaktadır

(Ainsworth,1972; Bolwby, 1973). Yetişkin bağlanma temsillerini ölçmeye
yönelik olarak geliştirilmiş çok sayıda ölçüm aracı bulunmaktadır. Bununla
birlikte, bu araçların bir kısmının, yetişkin bağlanma görüşmesinde (AAI)
olduğu gibi, öğrenilmesi ve uygulanması oldukça zor ve zaman alıcıdır.
Daha ekonomik olan kendini değerlendirme ölçeklerinde ise, daha çok,
bağlanmanın romantik ilişki içinde kendini nasıl gösterdiği sorusuna
odaklanılmaktadır.
yönlerini

ölçüp

Sözü edilen ölçüm araçlarının, bağlanmanın benzer
ölçmediği

halen

tartışma

konusudur

(Bakermans-

Kranenburg, 2006). Güvenli Yer Senaryoları yaklaşımı, bağlanma ile ilişkili
zihinsel yapıları ölçmeye yönelik geçerli ve güvenilir ölçümler sunan yeni
bir

yöntemdir

yaklaşım,

(Fivush,

bağlanma

sosyoemosyonel

2006).

Bağlanma

temsillerinin

gelişim)

bilişsel

çerçevesinde

kuramına
gelişim

yönelik

(bellek

bu

yeni

gelişimi

kavramsallaştırılabilmesi

ve
için

önemli olanaklar sunma potansiyeline sahiptir. Sosyoemosyonel gelişim ve
bilişsel gelişim araştırmaları arasında kurulmasına ihtiyaç duyulan köprüyü
oluşturma ihtimali oldukça yüksektir. Bu potansiyel, bağlanma, dil ve
bellek araştırmacılarının Güvenli Yer Senaryolarına olan ilgisinin her geçen
gün artmasına yol açmaktadır. Benzer biçimde, ülkemizde de güvenli yer
senaryoları yaklaşımı üzerine yapılan çalışmaların hız kazandığı

dikkati

çekmektedir (örn., Uluç, 2005; Tüzün, 2006; Anafarta, 2007; Çalışır, 2008).
Güvenli

Yer

Senaryoları

yaklaşımı,

bağlanma

yaşantılarıyla

ilgili

genellenmiş olay temsilleri ya da zihinsel senaryoların değerlendirilmesini
hedeflemektedir. Brewer (1986), zihinsel senaryoları otobiyografik belleğin
yapısal bileşenlerinden biri olarak tanımlamaktadır. Brewer’e göre, belli bir
yaşantıya tekrarlı olarak maruz kalmak, bir süre sonra jenerik olay
imgelerinin oluşmasına yol açmaktadır. Nesnelere ait tekrarlı yaşantıların
jenerik imgeler olarak saklanması mümkündür; ancak, olaylar nesnelere
göre çok daha fazla algısal değişkenlikler içermektedir. Bu durum, tekrarlı
yaşantıların imgeler olarak saklanma olasılığını azaltmaktadır. Bu nedenle,
senaryoların, tekrarlı yaşantılara ait ancak imgesel formda olmayan
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temsiller olabileceği varsayılmaktadır (Schank ve Abelson, 1977; Brewer,
1986). Bilişsel psikologlar (3), zihinsel senaryoları, belli bir durumda ortaya
çıkan, birbiriyle neden sonuç bağlamında ilişkili olay akışlarını içeren bilgi
yapıları olarak tanımlamaktadırlar. Bu araştırmacılara göre, senaryolar çok
sayıda düzenlemenin ya da döngünün kopyası olabilir. Başlangıçta istemli
olarak

uygulanmaktadırlar;

ancak,

senaryo

daha

düzenli

olarak

kullanılmaya başladığında istemsiz hale gelmektedirler. Örneğin, bütün
çocukların yemek yemekle ilgili bir senaryoya sahip olduğu varsayılabilir
(acıktığım zaman anneme aç olduğumu söylerim ve o bana yiyecek
birşeyler verir. Ben de yerim gibi). Başlangıçta açık bir farkındalıkla
yaşanan

bu

senaryo

akışı,

zaman

içinde

otomatik

bir

sürece

dönüşmektedir.
Bağlanma olgusu açısından ele alındığında; çocukların, ebeveynleriyle
yaşanan tekrarlı deneyimler sonucu bağlanmayla ilişkili olayların nedensel
olarak

nasıl

bağlandıklarına

ilişkin

senaryolar

geliştirdikleri

öngörülmektedir (ör, canım yandığında, annem beni sakinleştirir. Daha iyi
hissettiğimde

oyun

oynayabilirim)

(Dykas,

2006).

Bir

Güvenli

Yer

Senaryosu, belli bir duruma özgü ve bir neden sonuç ilişkisi bağlamında
sıralı davranış ve inançları ifade etmektedir. Bu bağlamda, yakınlığı
koruma, problem çözme ve duygu düzenleme gibi stratejileri içeren örtük
yol haritaları olarak görülmeleri mümkündür. Güvenli yer senaryolarını
harekete geçirmek için bağlantılı oldukları özgün durumla ilişkili ipuçları
kullanılmaktadır. Örneğin, anne-çocuk bakım verme ilişkisi ya da doktora
gitme

gibi

bağlanmayla

ilişkili

olayları

harekete

geçirici

kelimeler

aracılığıyla başlatılmakta ve katılımcının aktardığı öyküler çözümlenerek
senaryoların içeriği açık hale getirilmektedir. Güvenli yer senaryolarının,
gerçek

yaşam

olaylarının

birebir

deneyimlenmesiyle

ortaya

çıktığı

düşünülmektedir. Artan yaş ve yaşantılarla beraber, senaryolar daha
karmaşık bir hale dönüşmektedir.
GYST’nin Geliştirilme Süreci
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Güvenli

yer

tekniğinde,

senaryolarını
katılımcılardan

değerlendirmek
bağlanma

ile

için

kullanılan

ilişkili

öykü

öyküleme

anlatımlarında

bulunmaları ve aktardıkları öykülerdeki ilişkilerle ilgili sorulara yanıt
vermeleri

beklenmektedir

(Granot

ve

Mayseles,

2001;

Bretherton,

Ridgeway ve Cassidy, 1990). Öyküleme Tekniği ile hazırlanan bağlanma
ölçekleri, genel olarak yarı yapılandırılmış görüşme formundaki araçlardır
(Kerns, Schlegelmilch, Morgan ve Abraham, 2005). Görüşme içeriğinde yer
alan açık uçlu sorular katılımcılardan elde edilen tepkilerin çeşitliliğini
arttırmaktadır. Bu nedenle, öyküleme testleri, diğer teknikler ile hazırlanan
bağlanma ölçeklerine göre daha detaylı bilgilere ulaşılmasına olanak
sağlayabilmektedir.
Genel olarak, öyküleme tekniğinin iki tür uygulamasından söz edilebilir.
Birinci yaklaşımda, aile içi gerçek yaşam deneyimlerine yönelik açık uçlu
sorular sorulmaktadır. Ergenlik ve Çocukluk için Bağlanma Görüşmesi
(Attachment Interview for Children and Adolescence) (Ammaniti ,Van
Ijzendorn, Sperenza ve Tambelli, 2000), Arkadaşlar ve Aile Görüşmesi
(Friends and Family Interview) (Steele ve Steele, 2005) ve Yetişkin
Bağlanma

Görüşmesi

(Adult

Attachment

Interview)

gerçek

yaşam

deneyimlerine odaklanan araçlar için örnek olarak gösterilebilir. Öyküleme
tekniğinde kullanılan ikinci yaklaşım, bağlanma ilişkisinin niteliğinin dolaylı
olarak

sorgulanmasına

dayanmaktadır.

Bu

öyküleme

yaklaşımında

Bretherton’un (1991) bağlanma senaryolarıyla ilişkili görüşleri temel
alınmaktadır. Test içinde çocuklara öyküler anlatılmakta ve çocukların bu
öykülerin nasıl sonlanabileceğini söylemeleri istenmektedir (Bretherton,
Ridgeway ve Cassidy, 1990). Çocukların aktardıkları öykülerin bağlanma
figürüne

yönelik

duygu,

düşünce

ve

davranışları

yansıtması

beklenmektedir. Waters, Rodrigues ve Rideway (1998), doğrudan bağlanma
senaryolarına işaret ederek, Breterton’un (1991) görüşlerini test eden ilk
araştırmacılardır.

Araştırmacılar,

çocukların

“güvenli

yer

senaryoları”

geliştirdiğini öne sürmüşler ve de Bretherton ve arkadaşları (1990)
tarafından

geliştirilen

öykü

tamamlama

testine

çocukların

verdikleri

yanıtları yeniden sınıflandırmışlardır. Araştırma sonuçları, senaryoların
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anne ve çocuk arasında kurulan bağlanma ilişkisinin kalitesiyle doğrudan
ilişkili olduğuna işaret etmektedir.

Daha yakın zamanlı çalışmalarda

Oyuncak Öykü Tamamlama Testi (Doll Family Completion Task), Granot ve
Mayseless (2001), Bretherton, Ridgeway ve Cassidy (1988) tarafından
kullanılmış

ve

çok

benzer

sonuçlara

ulaşılmıştır.

Araç,

Uluç

(2005)

tarafından okul öncesi çocukların Güvenli Yer Senaryolarını değerlendirmek
üzere Türkçe’ye uyarlanmıştır. Test, uygulamacı eğitimleri sırasında, eğitim
amaçlı

olarak

yetişkinler

üzerinde

kullanılmıştır.

Bu

denemeler,

yetişkinlerinde çocukların senaryolarına çok benzeyen, değerlendirilebilir
ve genellenebilir senaryolar ürettiğine işaret etmiştir. Bu gözlemlerin
ışığında ölçeğin yetişkinlere uyarlanması için ön çalışmalara başlanmıştır.
GYST

yeniden

yapılandırılırken,

özgün

öykü

içerikleri

ve

uygulama

protokolünde mümkün olduğu kadar az değişiklik yapılması hedeflenmiştir.
Bunun en önemli gerekçesi, elde edilen protokolün boylamsal ya da
nesiller

arası

çalışmalara

olanak

tanımasını

sağlamaktır.

Uygulama

protokolündeki en önemli değişiklik duygu durum ve bilişleri sorgulamaya
yönelik daha fazla sorunun eklenmiş olmasıdır: “çocuğun aklından şu anda
neler geçiyor.”, “çocuk şu anda neler hissediyor?” ve “öykünün bu şekilde
bitmesinden hoşnut mu?” gibi.
Uygulama protokolündeki bir diğer önemli değişiklik, uygulama öncesine
eklenen otobiyografik anı sorgulama bölümüdür. Bu bölüm, katılımcıdan
bağlanmayla ilişkili demografik bilgilerin toplanmasıyla başlamaktadır.
İzleyen adımda, katılımcıdan hatırlayabildiği ölçüde eski bir döneme ilişkin
olarak annesi ile arasıdaki ilişkiyi tanımlayan üç olumlu ve ardından üç
olumsuz sıfat söylemesi beklenmektedir. Sonraki adımda bu altı sıfat
arasından ilişkilerini en iyi tanımlayanı seçmesi ve bu sıfatla bağlantılı,
olabildiğince eski özgün bir anıyı çağırması istenmektedir. Katılımcının
anıyı aktarması gerekmemektedir. Bunun yerine ulaşılan anının canlılığını
sorgulamaya

yönelik

olarak

bir

otobiyografik

bellek

soru

listesine

başvurulmaktadır. Protokole yapılan bu ekleme aracılığıyla katılımcının
odağının

geçmiş

yaşam

deneyimlerine

kaydırılması

ve

elde

edilen

senaryoların güvenilirliğinin arttırılması hedeflenmiştir.
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Ön çalışmanın ilk aşamasında yeniden yapılandırılan protokol 40 sağlıklı
yetişkine uygulanmış ve uygulamaların görsel kayıtları alınmıştır. Toplanan
görüşmelerin

deşifreleri

ve

içerik

çözümlemeleri

yapılmıştır.

Bu

çözümlemelere dayalı olarak her bir öykü için puan katagorilerinin
tanımlamaları yapılmış ve gelebilecek olası yanıt örnekleri verilmiştir.
Özenli bir çalışma sonunda “Yetişkin Oyuncak Öykü Testi Uygulama ve
Puanlama Kılavuzu” oluşturulmuştur. Asıl çalışmanın uygulamacılarının ve
yargıcılarının eğitiminde bu kılavuz kitapçık kullanılmıştır.
Yöntem olarak oyun ve araç olarak minyatür oyuncakların kullanılması
yetişkin değerlendirmesinde sık gözlenen bir yol değildir. Ancak, bağlanma
araştırmalarının bugün gelmiş olduğu noktada bilgiye ulaşmak için yeni
yöntemler

deneme

ihtiyacı

hissedilmektedir.

Özellikle

Güvenli

Yer

Senaryolarına ulaşmak hedeflendiğinde, kendini bildirim ölçekleri yetersiz
kalmaktadır. Ego savunmalarının, dirençlerin ve katılımcıların sahip olduğu
benlik ve diğeri temsillerinin geriye dönük olarak güvenli yer senaryolarını
çarpıtma

ihtimali,

gerçekçi

değerlendirmelere

ulaşılmasını

güçleştirebilmektedir. Bu konuda literatürdeki eğilim de projektif ölçüm
araçlarının kullanılması yönündedir. Yetikin Oyuncak Öykü Tamamlama
Testi’nde, benzer niteliklere sahip diğer ölçüm araçlarından farklı olarak,
güvenli yer senaryoları uyarıcı kartlar ya da kelimelerle değil, minyatür
oyuncaklar

kullanılarak

aktarılan

senaryolar

aracılığıyla

harekete

geçirilmeye çalışılmaktadır. Çalışmalar kişinin güvenli yer senaryolarını
kurgulayacak bilişsel olgunluğa erken çocukluk dönemi olan 3-5 yaş
aralığında ulaştığına işaret etmektedir. Bu olgunluk, bellek gelişimi,
olayları zaman içinde sıralayabilme becerisinin kazanılması ve dili kullanma
becerisinin

kazanılmasıyla

yakından

ilişkili

görülmektedir.

Minayatür

oyuncaklarla kurulan oyunlar, erken çocukluk dönemine ait kendini ifade
yollarının

en

temellerinden

biri

olarak

görülmektedir

Bu

tür

bir

malzemenin, ulaşmak istediğimiz senaryolara daha fazla yakınlaşmamızı
sağlayacağı ve katılımcıların savunma mekanizmalarını en aza indireceği
düşünülmektedir. Bu nedenle, geliştirilen ölçüm aracı yöntemsel açıdan da
özgün ve yaratıcı bir değer oluşturma potansiyeline sahiptir. Özellikle
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otobiyografik bellek ve şema oluşumlarına odaklanan klinik çalışmalara
katkısı olabileceği düşünülmektedir.
Çalışma 1’de GYST’nin güvenirliğine ilişkin bir araştırma normal örneklem
üzerinden ve Çalışma 2’de ise GYST’nin geçerliğine ilişkin bir araştırma
klinik örneklem üzerinde gerçekleştirilmiştir.
ÇALIŞMA 1
YÖNTEM
Örneklem
Katılımcılar: Çalışmanın örneklemi 2007 yılında Seçmeli Psikoloji dersi alan
58 gönüllü üniversite 3. sınıf öğrencisi arasından rastlantısal örnekleme
yötemi kullanılarak seçilen 20 katılımcıdan oluşturulmuştur. Katılımcıların
12’si kadın 8’i erkektir. Katılımcıların yaş ortalaması 22.15 (21-24 yaş
aralığında), standart sapması .93 olarak belirlenmiştir. Tüm katılımcıların
anne-babası hayattadır ve birlikte yaşamaktadır.
Uygulamacı ve Yargıcılar: Bir uygulamacı (klinik psikoloji yüksek lisans
öğrencisi) ve 3 yargıcı (1 klinik psikoloji doktoru, 1 klinik Psikoloji
yükseklisans ve 1 doktora öğrencisi) çalışmada yer almıştır. Uygulamacı ve
yargıcılar “Yetişkin Oyuncak Öykü Testi Uygulama ve Puanlama Kılavuzu”
temel

alınarak

verilen

eğitimi

ortak

olarak

almıştır.

Daha

sonra

uygulamacının iki görüşmesinin band kaydı alınmış ve bunlar üzerinden
verilen

geribildirimlerle

uygulamacı

eğitimi

tamamlanmıştır.

Eğitim

uygulamaları araştırma örneklemi dışında bırakılmıştır.
Araçlar
İlişki Ölçekleri Anketi (İÖA): Griffin ve Bartholomew (1994) tarafından
geliştirilmiştir.

Ölçek,

Bartholomew

(1990)

tarafından

tanımlanan

bağlanma boyutlarını ölçen 17 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçe’ye
uyarlaması Sümer ve Güngör (1999b) tarafından yapılmıştır. İlişki Ölçekleri
Anketi, dört bağlanma stilini (güvenli, kayıtsız, korkulu, saplantılı) ölçmeyi
amaçlamaktadır. Ölçekteki her bir madde, Likert tipi 7 dereceli (1=beni hiç
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tanımlamıyor, 7=tamamen beni tanımlıyor) bir değerlendirme göz önüne
alınarak değerlendirilmektedir. Ölçeğin Türk örneklemi üzerinde Sümer ve
Güngör (1999b) tarafından yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında
İlişki Ölçekleri anketinin güvenli, kayıtsız, korkulu ve saplantılı olmak üzere
dört faktör yapısından oluştuğu, ayrıca ölçeğin test tekrar test yöntemi ile
tüm

boyutlarda

güvenirlik

katsayıları

.54

ile

.61

arasında

değişen

değerlerde hesaplanmıştır (Sümer ve Güngör, 1999).
Yakın İlişklerde Yaşantılar Envanteri II (YİYE-II): Fraley ve arkadaşları.
(2000) tarafından geliştirilen YIYE-II, yetişkin bağlanma davranışlarını
“bağlanmaya ilişkin kaygı” ve “bağlanmaya ilişkin kaçınma” olmak üzere
iki boyutta ölçmektedir. ölçek, 18’i kaygı boyutunu ve 18’i kaçınma
boyutunu ölçen toplam 32 maddeden oluşmaktadır. Katılımcıların her bir
maddeyi 7 aralıklı ölçekler üzerinden değerlendirmeleri istenmektedir (1=
hiç katılmıyorum, 7= kesinlikle katılıyorum). Ilgili boyutları oluşturan
maddeler toplanarak kaygı ve kaçınma puanları elde edilmektedir. Ölçeğin
uyarlama çalışması ve psikometrik değerlendirmeleri Selçuk ve arkadaşları
(2005) tarafından yapılmıştır. Aynı çalışmada, YİYE-II’nin iç tutarlılığı kaygı
boyutu için α=.86 ve kaçınma boyutu için α=..90; test tekrar test
güvenirliği kaygı için .82 ve kaçınma için .81 olarak hesaplanmıştır.
Güvenli Yer Senaryoları Testi: GYST de, Bretherton, Ridgeway ve Cassidy
(1990)

tarafından

geliştirilen

öyküleme

tekniği

temel

alınmıştır.

Bu

yaklaşımda, uygulamacı tarafından başlatılan kısa öykülerin, katılımcı
tarafından,

oyuncak

insan

figürleri

ve

oyuncak

eşyalar

kullanarak,

tamamlanması beklenmektedir. Ölçek, ilki ısınma öyküsü olmak üzere
toplam 6 öyküden oluşmaktadır. Isınma öyküsü tamamıyla nötürdür.
Katılımcının

prosedürü

anlaması

için

kullanılmakta

ve

puanlamaya

katılmamaktadır. Bağlanmayla ilişkili beş öyküde, öykü içeriğinin yarattığı
kaygı

aracılığıyla

“güvenli

yer

senaryolarının”

harekete

geçirilmesi

amaçlanmaktadır. Öykü temalarının sıralaması aşağıdaki gibidir: (1) çocuk
kahvaltıda meyve suyunu döker; (2) parkta gezi sırasında kayadan düşerek
incinir; (3) uyumak için yatağına gittiği sırada korkar; (4) anne-baba bir
süreliğine çocuğu bakıcıya bırakarak evden ayrılır; (5) çocuk ve anne-baba
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yeniden bir araya
toplanmasıyla

gelir.

başlayıp,

Uygulamacı,

protokole

otobiyografik

bellek

demografik bilgilerin

soru

listesinin

hemen

ardından senaryolara geçerek devam etmektedir. Protokolün toplam süresi
40 dakikadır. Katılımcının sözelleştirme becerisine bağlı olarak 30 ile 60
dakika

arasında

değişebilmektedir.

Elde

edilen

senaryolar,

yargıcı

tarafından Tepkisel İşlevsellik Düzeyi, Bağlanma, Kaygı ve Kaçınma olmak
üzere toplam 4 boyutta puanlanır. Kodlama sırasında 4 ölçüt göz önünde
bulundurulmaktadır: (1) duyguların açık bir şekilde ifade edilmesi (2)
ebeveyn-çocuk

ilişkisinin

doğası

(örneğin,

ebeveynin

duyarlılık

ve

tepkisellik düzeyi), (3) öyküdeki çatışmanın olumlu olarak çözümlenmesi
ve (4) çocuğun aktarımlarının öykünün temasıyla tutarlılık içermesi.
Senaryo

1

Tablo

1’de

örnek

olarak

sunulmuştur.

Öykülere

ilişkin

sorgulamalar kılavuz kitapçıkta detaylı olarak aktarılmıştır.
Tablo 1: Senaryo Örneği

ÖYKÜ 1 : Kazara Dökülen Meyve Suyu Öyküsü
(çocuk, anne, baba, masa, tabaklar)
Uygulamacı:
“Tamam. Yeni bir hikayeye geçelim” (içinde sofra
malzemelerinin olduğu kutuyu sallayın) “akşam yemeği için
sofrayı hazırlamamda bana yardım eder misin?” (kutu
katılımcıya verin, katılımcı sofrayı hazırlayana kadar bekleyin,
eğer yardım isterse yardımcı olun.)
Uygulamacı:
“Şimdi aileyi yemek masasının etrafına oturtalım, böylece
yemeğe hazır olsunlar” (katılımcı figürleri yerleştirene kadar
bekleyin)
Uygulamacı:
(kaldığı yerden devam eder) “Burada ailemiz akşam
yemeği yiyor. …………….. (katılımcının adı) ayağa kalktı, uzandı
ve meyve suyunu kazara devirdi.” (çocuk figürünü meyve suyu
kabını devirecek şekilde hareket ettirin, katılımcının kabı açıkça
görmesini sağlayın)
Anne:

“…………., meyve suyunu döktün” (sitemli ama
kaçmayan bir ses tonuyla; anneyi ……………’a çevirin).

Uygulamacı:

aşırıya

“şimdi ne olduğunu bana göster”
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Katılımcı

çocuk

Masa

Ann
e

Uygulama
cı

Bab
a

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği: Benlik saygısı ölçümü için kullanılan bu
ölçek,

Rosenberg (1963) tarafından geliştirilmiştir.

Rosenberg

Benlik

Saygısı Ölçeği, çoktan seçmeli 63 sorudan oluşan ölçektir ve on iki alt
kategoriden oluşmaktadır. Bu alt kategoriler benlik saygısı (BS), kendilik
kavramının sürekliliği, insanlara güvenme, eleştiriye duyarlılık, depresif
duygulanım, hayalperestlik, psikosomatik belirtiler, kişiler arası ilişkilerde
tehdit hissetme, tartışmalara katılabilme, anne-baba ilgisi, babayla ilişkisi
ve psişik izolasyon şeklinde adlandırılmıştır. Rosenberg istenildiği takdirde
alt

ölçeklerin

araştırmalarda

ayrı

ayrı

kullanılabileceğini

belirtmiştir.

Özellikle benlik saygısı alt kategorisinin tek başına kullanıldığı birçok
araştırma vardır. Ülkemizde, ölçeğin güvenirlilik ve geçerlilik çalışmaları
Çuhadaroğlu tarafından yapılmış olup, geçerlilik katsayısı r=.71 olarak
bulunmuştur.
güvenirlilik

Test-tekrar
katsayısı

test

r=.75

güvenirlilik

olarak

yöntemi

saptanmıştır.

kullanılarak

Araştırmanın

da

amacı

doğrultusunda benlik saygısını ölçmeye yönelik olarak, ölçeğin ilk “10”
maddesi kullanılmıştır. Ölçeğin kendi içindeki değerlendirme sistemine
göre 0 ile 6 puan arasında puan alınmaktadır. Ölçekten alınan puanın
yükselmesi, benlik saygısı düzeyinin düşmesine işaret etmektedir
İşlem
Veri toplama sürecinin başlangıç aşamasında, Seçmeli Psikoloji dersi
üniversite 3. sınıf öğrencilerine bir oyun kurulumu yapmalarını ve bazı
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kendini değerlendirme ölçeklerini doldurmalarını gerektiren bir araştırma
yapılacağı bilgisi verilerek ve gönüllü katılımları istenmiştir. Araştırmada
yer almak isteyen 58 kişilik gönüllü listesinden 20 kişi seçkisiz olarak
alınmıştır. Her bir katılımcı için özel bir randevu saati alınmış ve sırasıyla
demografik bilgi toplanması, otobiyografik anıyla ilişkili değerlendirme ve
GYST

bir

oturumda

gerçekleştirilmiştir.

Yapılan

görüşmelerin

görsel

kayıtları alınmıştır. Katılımcılar her görüşmenin ardından İÖA ve YİYE-II’yi
kendi başlarına doldurmuşve bir zarf içinde teslim etmiştir. Alınan görüşme
kayıtları üç yargıcının, kılavuz kitapçığı temelinde, değerlendirlmesine
sunulmuştur.
BULGULAR
Yargıcılararası güvenirlik
Yargıcılararası uzlaşım düzeyi, her bir alt boyutta puanlanan 5 öykü ve
Tepkisel İşlevsellik boyutunda puanlanan her madde için seçkisiz etki
(random-effect) sınıfiçi korelasyon katsayısı (ICC) mutlak uzlaşım tekniği
kullanılarak hesaplanmıştır. Yargıcılararası uzlaşım katsayıları Tablo 2’de
özetlenmiştir.
Tablo 2: Yargıcılararası Uzlaşım Katsayıları
Madde

Cronbach

%95 Güven Aralığı

Alfa

ICC

SS1

SS2

F

p

Tekli ICC Avaraj

(Single)
Tepkisel
İşlevsellik
Madde 1

.92

.81 (.63-.92)

.93 (.83-.97)

19

38

12.88

.000

Madde 2

.79

.50 (.20-.75)

.74 (.40-.90)

19

38

4.65

.000

Madde 3

.86

.60 (.31-.82)

.82 (.56-.93)

19

38

6.89

.000

Madde 4

.88

.66 (.39-.85)

.86 (.65-.95)

19

38

8.51

.000
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Madde 5

.78

.55 (.26-.79)

.79 (.51-.92)

19

38

4.47

.000

Bağlanma
Senaryo 1

.90

.75 (.54-89)

.90 (.78-.96)

19

38

9.84

.000

Senaryo 2

.88

.68 (.48-.86)

.87 (.71-.95)

19

38

8.05

.000

Senaryo 3

.88

.65 (.36-.84)

.84 (.62-.94)

19

38

8.17

.000

Senaryo 4

.92

.78 (.58-.90)

.91 (.81-.97)

19

38

11.89

.000

Senaryo 5

.93

.79 (.61-.91)

.92 (.82-.97)

19

38

13.12

.000

Kaygı
Senaryo 1

.78

.56 (.25-.80)

.79 (.50-.92)

19

38

4.57

.000

Senaryo 2

.77

.53 (.24-.77)

.77 (.49-.91)

19

38

4.32

.000

Senaryo 3

.79

.57 (.27-.80)

.80 (.53-.92)

19

38

4.78

.000

Senaryo 4

.90

.75 (.52-.89)

.90 (.77-.96)

19

38

9.93

.000

Senaryo 5

.67

.39 (.10-.68)

.66 (.25-.86)

19

38

3.05

.004

Kaçınma
Senaryo 1

.74

.50 (.18-.77)

.75 (.40-.91)

19

38

3.89

.001

Senaryo 2

.81

.60 (.32-.81)

.82 (.59-.93)

19

38

5.31

.000

Senaryo 3

.81

.56 (.28-.80)

.80 (.54-.92)

19

38

5.28

.000

Senaryo 4

.85

.69 (.40-.86)

.86 (.67-.95)

19

38

6.69

.000

Senaryo 5

.89

.73 (.51-.88)

.89 (.76-.96)

19

38

9.33

.000

Analiz sonuçları, tüm madde ve öyküler için 3 yargıcı arasında anlamlı
derecede uzlaşma olduğuna işaret etmektedir. Tepkisel İşlevsellik boyutu
için avaraj ICC değerlerinin ICC=.93 ile .74 arasında değiştiği ve boyut
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ortalamasının ICC=.83 olduğu belirlenmiştir. Öyküler için Bağlanma alt
boyutunda yapılan yargıcı puanlamaları arasındaki uzlaşım düzeyinin
ICC=.92 ile .84 arasında değiştiği ve boyut ortalamasının ICC=.89 olduğu
gözlenmiştir. Benzer şekilde Kaygı alt boyutundaki puanlamalar arasındaki
uzlaşımın ICC=.90 ile .66 arasıda değiştiği, boyut ortalamasının ICC= .79
olduğu belirlenmiştir. Son boyut olan kaçınma içinde tüm öyküler 3 yargıcı
tarafından

puanlanmış

ve

yargıcı

puanlamaları

arasındaki

uzlaşım

düzeyinin ICC=.89 ile .75 arasında değiştiği ve boyut ortalamasının
ICC=.83 olduğu gözlenmiştir. Bu sonuçlar, protokolün yargıcılar tarafından
genel olarak benzer şekilde puanlanabildiğine ve GYST’nin yargıcılar arası
güvenirliğinin yüksek olduğuna işaret etmiştir.
İç Tutarlılık
GYST de kullanılan öykülerin bütünlük oluşturup oluşturmadığı ölçeğin iç
tutarlılığı hesaplanarak belirlenmeye çalışılmıştır. Cronbach Alfa değerleri
hesaplanırken, üç yargıcının her bir öykü için yaptıkları puanlamaların
aritmetik ortalamaları kullanılmıştır. Öykülerin her bir boyutta farklı
ölçütler çerçevesinde puanlandığı göz önünde bulundurularak, iç tutarlılık
analizleri her bir boyut için ayrı ayrı verilmiştir. Analiz sonuçları, GYST’nin 4
alt boyutunun da istenilen iç tutarlılığa (α>.70) sahip olduğuna işaret
etmiştir. Buna göre, Tepkisel İşlevsellik Düzeyi için Cronbach Alfa değeri
(α=.79); Bağlanma boyutu puanlamaları için Cronbach Alfa değeri (α=.86);
Kaygı boyutu puanlamaları için Cronbach Alfa değeri (α=.87) ve Kaçınma
boyutu

puanlamaları

için

Cronbach

Alfa

değeri

(α>=.85)

olarak

hesaplanmıştır.
Kendini Değerlendirme Ölçekleriyle Olan İlişkiler
Bu bölümde GYST’nin alt boyutları arasındaki ilişkiler ve testin yaygın
olarak kullanılan yetişkin bağlanma kendini bildirim ölçekleriyle ilişkileri
verilmiştir. Örneklem genişliğindeki sınırlılık, belirlenen ilişkilerin ölçüt
geçerliliği
projektif

için
bir

kullanılmasına

ölçüm

aracının

olanak

vermemektedir.

yargıcılararası

Bu

çalışmanın

güvenirliğini

belirlemeyi
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hedeflediği ve bu bölümde verilen sonuçların bir ön değerlendirme
niteliğinde olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
GYST’nin alt boyutları arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon katsayısı
hesaplanarak belirlenmiştir. Analiz sonuçları, katılımcıların tepki kalitesinin
bağlanma puanlarıyla orta düzeyde ve olumlu; kaçınma puanıyla yüksek ve
ters yönde bir ilişki gösterdiğine işaret etmiştir. Bağlanma puanları ile
kaygı puanları ve kaçınma puanları arasında yüksek ve ters yönde ilişkiler
olduğu belirlenmiştir. Kaygı ve kaçınma boyutlarından elde edilen puanlar
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir. Bu sonuçlara
dayanarak,

ölçeği

oluşturan

alt

boyutlar

arasında

kuramsal

yapıyı

destekleyen anlamlı ilişkiler olduğuı söylenebilir. Analiz sonuçları Tablo
3’te verilmiştir.
Tablo 3: GYST Alboyutları Arasındaki İlişkiler

Bağlanma
Kaygı
Kaçınma
**
p<.01

Tepkisel

Bağlanma

Kaygı

İşlevsellik
,63**
-,13
-,80**

-,71**
-,82**

,32

Ek olarak, ölçekten elde edilen puanlar ile İÖA ve YİYE-II arasındaki ilişkiler
değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, Tepkisel işlevsellik düzeyi ile
İÖA’nın korkulu bağlanma boyutu (r=-.56, p<.05) ve YİYE-II’nin kaygı
boyutu (r=-.50, p<.05) ve de Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (r=-.44,
p<.05) puanları arasında orta düzeyde anlamlı ve ters yönde korelasyonları
olduğuna işaret etmiştir. Buna göre, katılımcıların tepki kalitesinin Korkulu
bağlanma (İÖA) ya da kaygı (YİYE-II) puanlarındaki artışla azaldığı ve
benlik

değerindeki

artışla

arttığı

söylenebilir.

GYST’nin

bağlanma

boyutunun İÖA’nın korkulu (r=-.41, p<.05) ve kayıtsız (r=-.50, p<.05)
bağlanma puanlarıyla istatistiksel olarak anlamlı, orta düzeyde ve ters
yönde ilişkiler gösterdiği belirlenmiştir. Ek olarak YİYE-II’nin kaygı boyutu
(r=-.37, p<.05) ve Rosenberg Benlik algısı ölçeği (r=-.30, p<.05) ile
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Bağlanma puanları arasında anlamlı, orta düzeyde ve ters yönde bir ilişki
tespit edilmiştir. Bu bulgular ışığında, bağlanma senaryolarının güvenlilik
düzeyi arttıkça korkulu ve kayıtsız bağlanma puanlarının azaldığı ve benlik
değerinin

arttığı

söylenebilir.

YİYE-II

aracılığıyla

yapılan

bağlanma

değerlendirmesi açısından ise bağlanma senaryolarının güvenlilik düzeyi
arttıkça kaygı düzeyinin azaldığı görülmektedir. GYST’nin kaygı boyutunun
İÖA’nın tüm boyutlarıyla anlamlı ilişkiler gösterdiği belirlenmiştir [İÖA:
Güvenli Puanı (r=-.49, p<.05); Korkulu Puanı (r=.69, p<.05); Saplantılı
Puanı

(r=.34,

p<.05);

Kayıtsız

Puanı

(r=.55,

p<.05)].

Buna

göre,

senaryoların içeliğindeki kaygı düzeyi arttıkça, güvenli bağlanma puanı
azalmakta ve güvensiz bağlanma puanları artmaktadır. Kaygı puanlarının
en yüksek pozitif ilişkiyi korkulu bağlanma puanlarıyla, daha sonra kayıtsız
bağlanma ve saplantılı bağlanma puanlarıyla gösterdiği belirlenmiştir.
GYST’nin kaygı boyutunun YİYE-II’nin her iki boyutuyla da pozitif, orta
düzeyde ve anlamlı ilişkiler sergilediği gözlenmiştir [YİYE: Kaygı Puanı
(r=.31,

p<.05);

Kaçınma

Puanı

(r=.35,

p<.05)].

GYST”nin

kaçınma

boyutunun İÖA’nın korkulu bağlanma puanları (r=.32, p<.05) ve YİYE-II’nin
kaygı boyutuyla (r=.32, p<.05) pozitif, orta düzeyde ve anlamlı ilişkileri
olduğu belirlenmiştir. Analiz sonuçları tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4: Benlik ve Bağlanma Ölçümleri ile İlişkiler
İÖA
Güvenl

Korkulu

Saplantıl

YİYE
Kayıtsız Kaygı

i
ı
Tİ
.33*
-.56*
-.19
-.25
-.50**
*
*
BAĞ
.18
-.41
-.07
-.50
-.37*
*
**
*
*
KAY
-.49
.69
.34
.55
.31*
*
KAÇ
-.13
.32
.11
.25
.32*
Tİ= Tepkisel İşlevsellik, BAĞ= Bağlanma, KAY= Kaygı,

Kaçınm

Benlik
Rosenberg

a
-.29
-.44**
-.21
-.30*
*
.35
.24
.11
.27
KAÇ= Kaçınma

*

p<.05, **p<.01, n=20

Elde edilen bulgular ışığında, bağlanma sernaryolarını değerlendirmek
amacıyla geliştirilen GYST’nin Kendini bildirim tarzı bağlanma ölçümleri ve
Rosenberg Benlik Saygısı ölçümleriyle beklenen yönde anlamlı ilişkiler
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gösterdiği söylenebilir. Elde edilen bulgular ölçeğin geçerliğini sınırlı da
olsa destekleyeci önveriler nteliğinde yorumlanabilir.
SONUÇ
Aracın

geçerlik

senaryoların

düzeyini

bağımsız

belirlemeye
yargıcılar

yönelik

tarafından

analizler,
tutarlı

elde
bir

edilen
şekilde

değerlendirilebildiğine işaret etmektedir. Yarı yapılandırılmış bir görüşme
olan GYST doğası gereği projektif bir ölçüm aracıdır. Bu tür bir araç için üç
yargıcı arasında .80 değerinin üzerinde uzlaşım yakalanması mükemmele
yakın bir sonuç olarak kabul edilebilir. Ulaşılan katsayıların, ICC gibi
oldukça

tutucu

bir

teknikle

hesaplanmış

olduğu

da

göz

önünde

bulundurulmalıdır. Bilindiği gibi ICC bilinen korelasyonel teknikler gibi bir
yandan

puan

değişimlerinin

aynı

yönde

olmasını

göz

önünde

bulundururken, ek olarak, puanların sayısal değer olarak yakınlığını da
hesaba katmaktadır. Yargıcıların bir ön eğitim almış olmaları ve kapsamlı
bir puanlama kılavuzunun kullanılmış olması, yüksek uzlaşım değerlerine
ulaşılmasının en önemli kaynakları olarak düşünülmektedir.
Diğer taraftan, iç tutarlılık analizleri, öykülerin bir bütünlük oluşturduğuna
işaret etmektedir. Bilindiği gibi, her bir boyutta değerlendirilen madde
sayısının düşük olması (5) ve katılımcı sayısının 20 ile sınırlı olması iç
tutarlılık için bir dezavantajdır. Bu tür durumlarda Cronbach alfa değerinin
olması gerekenden düşük çıkması beklenmektedir. Bu açıdan, sınırlı bir
örneklemde bile yüksek alfa değerlerine ulaşılmış olması ölçeğin iç
tutarlılığının oldukça yüksek olabileceğini düşündürmektedir.
Bu aşamada, çalışma 1, ölçeğin yargıcılar arası güvenirliğine odaklanmakta
ve objektif ölçeklerle ilişkiler ön veriler niteliğinde ele alınmıştır. Bu
açıdan, çalışmadaki temel sınırlılık, bir ölçüt geçerliliği ön analizi olarak
Yetişkin Öykü Tamamlama Testi ile İÖA, YİYE-II ve Rosenberg Benlik Saygısı
ölçekleri

arasındaki

ilişkilerin

değerlendirildiği

bölümdür.

Yirmi

katılımcıdan oluşan örneklem ölçüt geçerliliği çalışmasının yürütülebilmesi
açısından

henüz

yeterli

değildir.

Buna

karşın,

belirtilen

sınırlılık

kapsamında elde edilen bulgular kısaca tartışılmıştır. Beklendiği gibi benlik
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değeri ile en yüksek ilişkiyi, katılımcının ego güçleri ve tepki kalitesini
yansıtan Tepkisel İşlevsellik Düzeyi ve senaryoların bağlanma boyutu
göstermiştir. Tepkisel işlevsellik düzeyi ve bağlanma arsındaki ilişkinin de
oldukça güçlü olduğu görülmektedir. Geçmiş çalışmalarda kişinin sahip
olduğu bağlanma temsillerinin güvenlilik düzeyinin yüksek benlik algısı,
sözelleştirme becerisi ve ego güçleri ile olumlu yönde ilişkilere sahip
olduğuna işaret etmektedir. Genel olarak,

Yetişkin Öykü Tamamlama

Testinin tepkisel işlevsellik ve bağlanma boyutlarının İAÖ’nin güvenli
bağlanma boyutuyla olumlu bir ilişki gösterdiği, güvensiz bağlanma
boyutları

ve

YİYE-II’nin

kaygı

boyutuyla

aynı

yönde

değiştiği

ifade

edilebilir. Yetişkin Öykü Tamamlama Testi’nin Kaygı ve Kaçınma puanları
ise güvensiz bağlanma boyutları ve YİYE-II’nin kaygısıyla aynı yönde
hareket etmektedir. En yüksek korelasyonların Korkulu bağlanma boyutu
ile

ortaya

çıktığı

gözlenmektedir.

Korkulu

bağlanmanın

en

güvensiz

bağlanma sınıflaması olduğu ve sıklıkla çocukluk döneminde yaşanan ihmal
ve istismarlarla ilişkili olduğu literatürde ifade edilmektedir. Bu yönüyle
güvenli yer senaryoları ve korkulu bağlanma arasındaki ilişkiler dikkat
çekicidir.

Elde

edilen

ilişkilerin

gücünün

orta

düzeyde

olduğu

görülmektedir. Bunun en önemli nedeni örneklem genişliğinin analiz
açısından yetersiz kalmasıdır. Bir diğer olası açıklaması da, tartışma
bölümünün başında da belirtildiği gibi yetişkin bağlanma temsilleri ve
çocukluğa ait güvenli yer senaryolarının doğrudan değil, dolaylı bir ilişkiye
sahip olma ihtimalidir. Bu varsayımın test edilebilmesi için güvenli yer
senaryoları ve yetişkin bağlanma temsilleri arasındaki
değişkenler

de

hesaba

katılarak

daha

geniş

bir

ilişkiler aracı

örneklem

üzerinde

sınanması gerekmektedir.
Uygulamalara katılan, kılavuz kitapçığın geliştirilme sürecine katılanlar
dahil,

toplam

motivasyon

58

katılımcı

üzerinde

gerektirmeksizin,

yapılan

kendiliğinden

gözlemler,
oyunlara

yetişkinlerin

katıldığına

ve

çocuklardan elde edilen senaryolara çok benzer, zengin içerikli öyküler
anlattıklarına işaret etmiştir. Bu durum istenilen hedefe ulaşıldığına ilişkin
önemli bir kanıt olarak görülmektedir. Güvenli yer senaryolarına yeterince
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temas edilebildiğinin bir diğer kanıtı da, katılımcıların öykü aktarımında
bulunurken zaman zaman ilişkili özgün anıları anımsadıklarının gözlenmesi
ve

aktarımlara

bedensel

ve

davranışsal

düzeyde

duygu

ifadelerinin

katılmasıdır. Genellenmiş olay temsilleri ve özgün yaşantıların oldukça
yakın oldukları gözönünde bulundurulduğunda, söz edilen bulgu, beklendik
bir durumdur. Tüm bu gözlemler çerçevesinde GYST’nin bizleri erken
döneme ait güvenli yer senaryolarına oldukça yaklaştırdığı söylenebilir.
Bu çalışma GYST’nin güvenilir bir araç olabileceğine işaret etmiştir.
Yukarıda da aktarıldığı gibi uygulama sırasında yapılan kayıtların içerik
değerlendirmeleri güvenli yer senaryolarına yaklaşılmış olduğuna işaret
etmektedir.

Bununla

birlikte,

ölçeğin

erken

dönem

güvenli

yer

senaryolarını gerçekten doğrululukla ölçüp ölçemediğinin görgül olarak da
sınanması

gerekmektedir.

Ayrıca,

senaryolar

ile

duygu

düzenleme

stratejileri, ego savunma mekanizmaları ya da temel şemalar gibi daha
temel bileşenler arasındaki ilişkilerin ele alınması gerekmektedir. Yetişkin
Öykü Tamamlama Testinin ve benzeri ölçüm araçlarının geçmiş yaşam
deneyimleri ve üst düzey zihinsel yapılar arasında kurulmasına ihtiyaç
duyulan köprüyü oluşturma ihtimali oldukça yüksek görünmektedir. Bu
nedenle, geçmiş deneyimler ve temel düzey bilişsel yapılar (şemalar)
arasındaki ham malzeme olan yaşam senaryolarına yönelik çalışmaların
sürdürülmesinin oldukça büyük bir önem taşıdığı düşünülmektedir.

ÇALIŞMA 2
Çalışma 2’nin temel hedefi, kuramsal olarak erken bağlanma yaşantıları ile
yakından ilişkili olduğunu öngördüğümüz iki değişkenin; (1) psikolojik
belirti

sergileme

ve

(2)

kişilerarası

şema

örüntülerini

ölçüt

olarak

kullanarak yeni geliştirilen GYST’nin geçerliliğinin değerlendirilmesidir.
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YÖNTEM
Örneklem
Katılımcılar: Örneklem 32’si hasta 23’ü normal olmak üzere toplam 55
kişiden

oluşmaktadır.

Katılımcıların

46’sı

kadın

9’u

erkektir.

Hasta

örneklemine ilişkin veriler SSK hastaneleri ve özel psiyatri-psikoterapi
merkezlerinden toplanmıştır. Normal örneklem, üniversite öğrencileri ve
personelinden oluşmaktadır1.
Uygulamacı ve Yargıcılar: Uygulamacı olarak bir klinik psikoloji yüksek
lisans öğrencisi; yargıcı olarak ise doktor düzeyinde bir klinik psikolog
çalışmada yer almıştır. Uygulamacı ve yargıcı, çalışmanın bir önceki
aşamasında,

“Güvenli Yer Senaryoları Testi Uygulama ve Puanlama

Kılavuzu” temelinde bir eğitim almıştır.
Araçlar
Kişilerarası Şemalar Ölçeği (KŞÖ): Özgün formu, Hill ve Safran tarafından
geliştirilmiş (1994) olan KŞÖ.’nün her biri 16 sorudan oluşan anne ve baba
formu kullanılmıştır. KŞÖ.’nün yapı geçerliğine ilişkin çalışmalar Hill ve
Safran (1994) tarafından yapılmış ve ölçeğin psikolojik belirtiler açısından
ayırt edici olduğu gösterilmiştir. Ölçeğin güvenirlik katsayıları ‘birlikte
olma’ boyutu açısından .88, kontrol boyutu açısından .44 ve istenirlik
boyutu açısından .87 olarak bulunmuştur.
KŞÖ’nün Türkiye örnekleminde uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
Boyacıoğlu ve Savaşır (1995) tarafından yapılmış ve sonuçta ölçeğin alt
boyutlar açısından yapı geçerliğine sahip olduğu belirtilmiştir. K.Ş.Ö.’nün
anne, baba ve arkadaş formlarının güvenirliği, test – tekrar test tekniği ile
değerlendirilmiş ve testin her üç formunun da güvenirlik katsayıları yüksek
bulunmuştur.
1

Örneklemin genişletilmesine ilişkin veri toplama ve yargıcı değerlendirmeleri süreci devam

etmektedir.
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Bu çalışmada KŞÖ’nün anne ve baba formları kullanılmıştır. Katılımcılardan
kendilerini her bir senaryoda tanımlanan davranış örüntülerini yaparken
hayal etmeleri istenmekte ve vermiş oldukları tepkiler sonucunda karşı
tarafın nasıl davranacağına ilişkin beklentileri sorulmaktadır. Bir sonraki
aşamada ise katılımcılardan diğerinden bekledikleri tepkilerin hoşlarına
gidip gitmeyeceğini 7’li Likert tipi bir ölçek üzerinde değerlendirmeleri
istenmiştir. Kişilerarası tepkilerin puan aralığı 16 madde için -16 ile + 16
arasında değişirken, tamamlanma puanlarının puan aralığı -3 ile +3
arasında değişmektedir. Değerlerin pozitif olması tamamlanma tepkilerine
yönelik

beklentileri,

negatif

olması

ise

tamamlanma

karşıtı

tepki

beklentilerini ifade etmektedir.
Güvenli Yer Senaryoları Testi (GYST): GYST’nin uygulama ve puanlamasına
ilişkin Çalışma 1’in yöntem bölümünde detaylı olarak aktarılmıştır. Çalışma
1 kapsamında ölçeğin iç tutarlılığı, Tepkisel İşlevsellik Düzeyi için Cronbach
Alfa değeri (α=.79); Bağlanma boyutu puanlamaları için Cronbach Alfa
değeri (α=.86); Kaygı boyutu puanlamaları için Cronbach Alfa değeri
(α=.87) ve Kaçınma boyutu puanlamaları için

Cronbach Alfa değeri

(α>=.85) olarak hesaplanmıştır. Yargıcılararası güvenirliğinin, Tepkisel
İşlevsellik boyutu için avaraj ICC değerlerinin ICC=.93 ile .74 arasında
değiştiği ve boyut ortalamasının ICC=.83 olduğu belirlenmiştir. Öyküler için
Bağlanma alt boyutunda yapılan yargıcı puanlamaları arasındaki uzlaşım
düzeyinin ICC=.92 ile .84 arasında değiştiği ve boyut ortalamasının
ICC=.89

olduğu

gözlenmiştir.

Benzer

şekilde

Kaygı

alt

boyutundaki

puanlamalar arasındaki uzlaşımın ICC=.90 ile .66 arasıda değiştiği, boyut
ortalamasının ICC= .79 olduğu belirlenmiştir. Son boyut olan kaçınma
içinde tüm öyküler 3 yargıcı tarafından puanlanmış ve yargıcı puanlamaları
arasındaki uzlaşım düzeyinin ICC=.89 ile .75 arasında değiştiği ve boyut
ortalamasının

ICC=.83

olduğu

gözlenmiştir.

Bu

sonuçlar,

protokolün

yargıcılar tarafından genel olarak benzer şekilde puanlana bildiğine ve
GYST’nin yargıcılar arası güvenirliğinin yüksek olduğuna işaret etmiştir.
BULGULAR
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Ölçeğin Hasta ve Normal Gruplarını Ayırt Ediciliği
GYST’nin psikiyatrik tanı alan grubu normal katılımcılardan ayırt edebilme
gücü, bir ölçüt geçerliği koşulu olarak kabul edilmiştir. Buna göre, hasta ve
normal grup arasında anlamlı bir fark bulunup bulunmadığı bağımsız
gruplar

için

t-test

kullanılarak

hesaplanmış

ve

sonuçlar

Tablo

5’de

aktarılmıştır.
Tablo 5: Hasta ve Normal Grupları Arasındaki Farklar
Değişken

t

Sd

P

Grup

N

Ort.

SS

Tepkisel

9.76

49

.000

Hasta

28

13.68

3.35

Normal

23

17.67

2.10

Hasta

28

14.04

3.51

Normal

23

19.04

4.15

Hasta

28

14

5.10

Normal

23

10

4.02

Hasta

28

13.79

4.37

Normal

23

10.78

3.26

İşlevsellik
Bağlanma

Kaçınma

Kaygı

4.67

3.05

2.72

49

49

49

.000

.004

.009

Analiz sonuçları, GYST’nin Tepkisel İşlevsellik Düzeyi (t (49)=9.76, p<.05),
Bağlanma (t(49)= 4.67, p<.05), Kaygı (t (49)= 2.72, p<.05) ve Kaçınma (t (49)=
3.05, p<.05) alt boyutlarında hasta grubu ve normal katılımcı grubu
arasında anlamlı farklar olduğuna işaret etmiştir. Buna göre, normal
katılımcıları Tepkisel İşlevsellik puanları (Ort.= 17.67, SS=2.10) hastaların
puanlarından (Ort.= 13.68, SS=3.35) ve normal katılımcıları bağlanma
puanları (Ort.= 19.04, SS=4.15) hastaların puanlarından (Ort.= 14.04,
SS=3.51) anlamlı derecede yüksektir. Öte yandan, hastaların kaygı ve
kaçınma puanlarının normallere gore daha yüksek olduğu gözlenmiştir.
Buna

gore,

Hasta

grubunun

kaygı

puanları

(Ort.=

13.79,

SS=4.37)

normallerin puanlarından (Ort.= 10.78, SS=3.26) ve hasta grubunun
kaçınma puanlarının (Ort.= 14, SS=5.10) normallerin puanlarından (Ort.=
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10, SS=4.02) anlamlı derecede yüksektir. Bu bulgular çerçevesinde, normal
örneklemi oluşturan kişilerin hasta örneklemindekilere göre daha güvenli,
zengin içerikli ve içgörü taşıyan güvenli yer senaryolarına sahip oldukları
ve de normal katılımcıların senaryolarındaki kaygı ve kaçınma düzeylerinin
daha düşük olduğu söylenebilir.
Kişilerarası Temsiller ve GYST Arasındaki İlişkiler
KŞÖ aracılığıyla elde edilen kişilerarası şema puanları ile GYST aracılığıyla
elde edilen Güvenli Yer Senaryoları puanları arasındaki ilişkiler Pearson
korelasyon katsayısı kullanılarak hesaplanmıştır. Örneklemin tümü için
hesaplanan korelasyon katsayıları tablo 6’da özetlenmiştir.

Tablo 6: Tüm Örneklem İçin KŞÖ İle Olan İlişkiler
KŞÖ
Anne
GYST
RF

Bağlanma

Kaygı

Kaçınma

Baba

Arkadaş

a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d

.46**

-.21

.36*

.23

.58**

-.22

.03

.33

.30

-.09

.26

.06

(34)

(34)

(34)

(33)

(33)

(33)

(35)

(33)

(32)

(31)

(31)

(32)

.43*

-.14

.39*

.29

.51**

-.37*

.20

.23

.42*

-.09

.16

.13

(34)

(34)

(34)

(33)

(33)

(33)

(35)

(33)

(32)

(31)

(31)

(32)

-.31

.10

-.32

-.24

-.28

.16

-.06

-.15

-.36*

.19

-.16

-.15

(34)

(34)

(34)

(33)

(33)

(33)

(35)

(33)

(32)

(31)

(31)

(32)

-.42*

.17

-.25

-.18

-.46**

.40*

-.11

-.12

-.42*

.20

-.09

-.04

(34)

(34)

(34)

(33)

(33)

(33)

(35)

(33)

(32)

(31)

(31)

(32)

a: Dostluk, b: Düşmanlık, c: Pasiflik, d: Baskınlık; Katılımcı sayıları
parantez içinde verilmiştir.
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Örneklem bir bütün olarak alındığında KŞÖ’nin boyutları ve GYST’nin
boyutları arasında orta düzeyde, istatistiksel olarak çok sayıda anlamlı
ilişki gözlenmiştir. Anne formu incelendiğinde, yakınlık davranışlarına
anneden

dostça

tepki

alma

beklentisinin

(dostluk

durumunun

tamamlanması), GYST’nin Tepkisel İşlevsellik (r=.46, p<.05) ve Bağlanma
boyutlarıyla (r=.43, p<.05) pozitif ve anlamlı; kaçınma boyutuyla (r=.42,
p<.05) ters yönde ve anlamlı ilişkileri olduğu gözlenmiştir. Benzer biçimde,
anne

formu

beklentisiyle

için,

ihtiyaç

(pasiflik

duyduğunda

durumunun

anneden

tamamlanması),

destek

alabilme

GYST’nin

Tepkisel

İşlevsellik (r=.36, p<.05) ve Bağlanma boyutlarıyla (r=.39, p<.05) pozitif
ve anlamlı ilişkiler göstermiştir. Baba formu incelendiğinde, yakınlık
davranışlarına babadan dostça tepki alma beklentisinin, GYST’nin Tepkisel
İşlevsellik (r=.58, p<.05) ve Bağlanma boyutlarıyla (r=.51, p<.05) pozitif
ve anlamlı; kaçınma boyutuyla (r=.46, p<.05) ters yönde ve anlamlı
ilişkileri

olduğu

davranışlarına

izlenmiştir.

Ayrıca,

baba

formu

için,

düşmanca

karşılık olarak düşmanca tepkiler görme beklentisinin

(düşmanlık durumunun tamamlanması), GYST’nin Bağlanma boyutuyla
(r=-.37, p<.05) ters yönde ve anlamlı; kaçınma boyutuyla (r=.40, p<.05)
pozitif ve anlamlı ilişkileri olduğu gözlenmiştir. Son olarak arkadaş formu
değerlendirildiğinde, yakınlık davranışlarına arkadaştan dostça tepki alma
beklentisinin, GYST’nin Bağlanma boyutuyla (r=.42, p<.05) pozitif ve
anlamlı; kaçınma boyutuyla (r=-.42, p<.05) ve kaygı boyutuyla (r=-.36,
p<.05) ters yönde ve anlamlı ilişkileri olduğu görülmüştür. Bu bulgular
çerçevesinde, KŞÖ’nün dostluk boyutunda olumlu tepkiler alma beklentisi
ve kişinin sahip olduğu güvenli yer senaryolarının içeliği arasında olumlu
bir ilişki olduğu; ancak, olumlu tepki alma beklentisi azaldıkça kaygı ya da
kaçınma düzeyinin arttığı söylenebilir. Ayrıca, bağlanma senaryoları ile
annenin bakım verme olasılığı arasında pozitif ve babanın düşmanca
davranma olasılığı arasında ters yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Her
iki boyutunda kaçınmayla bir şekilde ilişkili olduğu görülmüştür.
İzleyen aşamada, GYST’nin Hasta ve Normallere ait kişilerarası şema
örüntüleriyle ilişkisini değerlendirebilmek için her iki grubun KŞÖ ve GYST
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puanları ayrı ayrı hesaplanmıştır. Normal gruba ilişkin analiz sonuçları
7’de, hasta grubuna ilişkin analiz sonuçları Tablo 8’de sunulmuştur.
Tablo 7: Normal Grup İçin KŞÖ İle Olan İlişkiler
KŞÖ
Anne
GYST

Arkadaş

a

b

C

d

a

b

c

d

a

b

c

d

.16

-.40

.34

.22

.65**

-.35

.32

.08

.14

.03

.41

.08

(20)

(20)

(20)

(20)

(20)

(20)

(20)

(20)

(20)

(19)

(19)

(20)

.18

-.35

.42

.47*

.44

-.35

.36

.24

.32

.20

.49*

.18

(20)

(20)

(20)

(20)

(20)

(20)

(20)

(20)

(20)

(19)

(19)

(20)

.17

.11

-.51*

-.03

-.49*

.05

-.42

-.21

-.19

.15

-.54*

-.12

(20)

(20)

(20)

(20)

(20)

(20)

(20)

(20)

(20)

(19)

(19)

(20)

-.11

.34

-.16

-.32

-.45*

.35

-.02

-.02

-.07

-.31

-.27

.02

(20)

(20)

(20)

(20)

(20)

(20)

(20)

(20)

(20)

(19)

(19)

(20)

RF

Bağlanma

Kaygı

Kaçınma

Baba

a: Dostluk, b: Düşmanlık, c: Pasiflik, d: Baskınlık; Katılımcı sayıları parantez içinde verilmiştir.

Normal örneklem için Anne formu incelendiğinde, ihtiyaç duyduğunda
anneden destek alabilme beklentisiyle GYST’nin Kaygı boyutu arasında
ters yönde ve anlamlı (r=-.51, p<.05) ve yönlendirmeye yönelik baskın
davranışların anne tarafından kabul görmesi ile bağlanma boyutu arasında
pozitif

ve

anlamlı

incelendiğinde,
beklentisinin

(r=.47,

yakınlık

(dostluk

p<.05)

ilişkiler

davranışlarına

durumunun

izlenmiştir.

babadan

tamamlanması),

dostça

Baba
tepki

GYST’nin

formu
alma

Tepkisel

İşlevsellik boyutuyla pozitif ve anlamlı (r=.65, p<.05); kaçınma (r=-.45,
p<.05) ve kaygı (r=-.49, p<.05) boyutlarıyla ters yönde ve anlamlı ilişkileri
olduğu gözlenmiştir. Arkadaş formu için ise ihtiyaç duyduğunda arkadaştan
destek

alabilme

beklentisinin

(pasiflik

durumunun

tamamlanması),

GYST’nin Bağlanma boyutuyla pozitif ve anlamlı (r=.49, p<.05); kaygı
boyutuyla

ters

yönde

ve

anlamlı

ilişkileri

(r=-.49,

p<.05)

olduğu

bulunmuştur. Bu bulgular çerçevesinde, normal örneklem için Güvenli yer
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senaryolarının anne ve arkadaşa ilişkin kişilerarası şema örüntüleriyle
bakım

alabilme

ve

de

babaya

ilişkin

şemalarla

yakınlık

kurabilme

boyutlarında ilişkili olduğu söylenebilir.

Tablo 8: Hasta Grubu İçin KŞÖ İle Olan İlişkiler
KŞÖ
Anne
GYST
RF

Baba

Arkadaş

a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d

.21

-.22

.23

.12

.23

-.20

-.07

.47

.00

.01

.22

.08

(14)

(14)

(14)

(13)

(13)

(13)

(15)

(13)

(12)

(12)

(12)

(12)
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Bağlanma

Kaygı

Kaçınma

.19

.04

.08

-.10

.13

-.66*

.28

.07

.15

-.54

-.27

.12

(14)

(14)

(14)

(13)

(13)

(13)

(15)

(13)

(12)

(12)

(12)

(12)

-.17

.14

.06

-.35

.18

.32

.19

.01

-.22

.23

.14

-.24

(14)

(14)

(14)

(13)

(13)

(13)

(15)

(13)

(12)

(12)

(12)

(12)

-.29

.08

-.18

.08

-.20

.56*

-.34

-.09

-.39

.72**

.06

-.14

(14)

(14)

(14)

(13)

(13)

(13)

(15)

(13)

(12)

(12)

(12)

(12)

a: Dostluk, b: Düşmanlık, c: Pasiflik, d: Baskınlık; Katılımcı sayıları parantez içinde verilmiştir.

Hasta örneklemi için Baba formu incelendiğinde, düşmanca davranışlarına
karşılık

olarak

düşmanca

tepkiler

görme

beklentisinin

(düşmanlık

durumunun tamamlanması), GYST’nin Bağlanma boyutuyla (r=-.66, p<.05)
ters yönde ve anlamlı; kaçınma boyutuyla (r=.56, p<.05) pozitif ve anlamlı
ilişkileri

olduğu

davranışlarına
(düşmanlık

gözlenmiştir.

Ayrıca,

Arkadaş

formu

için

düşmanca

karşılık olarak düşmanca tepkiler görme beklentisinin

durumunun

tamamlanması),

GYST’nin

kaçınma

boyutuyla

pozitif ve anlamlı (r=.72, p<.05) ilişki gösterdiği belirlenmiştir. Bulgular,
hasta grubu göz önünde bulundurulduğunda Güvenli yer senaryolarının
daha çok baba ve arkadaşa ilişkin düşmanca tepki beklentileri ile ilişkili
olduğuna işaret etmiştir.
SONUÇ
Ruhsal sağlıklılık ölçütü olarak psikiyatrik bir tanı almış olma koşulu
kullanıldığında, GYST’nin tüm değerlendirme boyutlarının tanı açısından
fark gösterdiği belirlenmiştir. Normal grubun öyküleme becerisinin ve öykü
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tutarlılığının daha yüksek olduğu, duyguları ve düşünceleriyle daha iyi
temas

kurabildiği

görülmüştür.

Bu

bulgu,

ego

güçleri

ve

bağlanma

deneyimleri arasındaki ilişkinin önemini vurgulayan tepkisel işlevsellik
(reflective functioning) çalışmalarıyla önemli paralellikler göstermektedir
(Slade, 2005; Fonagy, Steele, Moran, Steele ve Higgitt, 1991). Hastalara ait
güvenli yer senaryolarında, anne-babanın olumlu tepkisellik düzeyinin
yetersiz

kaldığı

ve

çatışmaların

çözülmeden

sürdüğü

sıklıkla

gözlenmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak, hastaların kaygı ve
kaçınma düzeylerinin normallerden daha yüksek olduğu görülmektedir.
GYST aracılığıyla elde edilen sonuçlar, bağlanmanın güvenlilik düzeyinin
ruhsal sağlıklılıkla olan ilişkisini bir kez daha onaylamaktadır. Buradan
hareketle, senaryolarda yer alan geçmiş yaşam deneyimlerine, beklentilere
ve

stratejilere

ilişkin

bilgilerin

çözümlenmesi,

bağlanma

ve

patoloji

arasındaki bağlantıları daha iyi anlayabilmemize yardımcı olabileceği
düşünülmektedir.
Bağlanma yaşantılarının yetişkin kişilerarası ilişkileri üzerinde önemli
etkilere sahip olduğu sıklıkla vurgulanmaktadır (Fonagy ve Target, 1996).
Bu varsayım çerçevesinde kişilerarası temsiller ile güvenli yer senaryoları
arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir. Hasta ve normal örneklemin bir
arada değerlendirildiği analizler, anne, baba ve arkadaş boyutlarının her
biri için yakınlaşma eğilimine olumlu tepki alma beklentisinin güvenli yer
senaryolarıyla yakından ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu boyuttaki olumlu
tepki

beklentisinin

artışıyla

kaçınma

düzeyi

azalmaktadır.

Ayrıca,

senaryoların güvenlilik düzeyindeki yükselme, anne ve arkadaştan destek
alabilme

beklentisini

beklentisini

arttırmakta

azaltmaktadır.

Bu

ve

babadan

sonuçlar

düşmanca

çerçevesinde,

tepki
güvenli

alma
yer

senaryolarının güvenlilik düzeyindeki artışa bağlı olarak, kişinin yakınlık
kurma

girişimlerine

beklentisinin

arttığı,

ve

destek
düşmanca

arayışlarına
tavırlarının

olumlu
ise

yanıtlar
daha

alma

anlayışlı

karşılanabileceğine ilişkin beklentilere sahip olduğu görülmektedir. Bu
sonuçlar, senaryoları açısından güvenlilik düzeyi yüksek kişilerin çevreyle
temasa daha açık oldukları şeklinde yorumlanabilir. Aktarılan kişilerarası
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şema örüntüleri kuramsal olarak beklendik yöndedir (Hill ve Safran, 1994)
ve

ülkemizde

kişilerarası

şemalar

ile

psikolojik

belirtiler

arasındaki

ilişkilere odaklı yürtülen önceki çalışma bulgularıyla (örn. Soygüt ve
Savaşır, 2001; Soygüt ve Türkçapar, 2001) tutarlılık göstermektedir.
Normal

ve

hasta

grubunun

kişilerarası

şemaları

ayrı

ayrı

değerlendirildiğinde, normal grubun destek arayışlarının anne ve arkadaş
tarafından karşılanacağına ve yakınlık arayışlarının ise baba tarafından
karşılanabileceğine dair beklentilere sahip oldukları görülmektedir. Bu
beklentiler senaryo içeriğinin güvenlilik derecesiyle artmaktadır. Hasta
örneklemi açısından tam tersi bir durum söz konusudur. Hastaların
senaryoları daha çok baba ve arkadaşa yönelik beklentilerle ilişkili
çıkmıştır. Buna göre, güvensiz içerik taşıyan senaryoların saldırgan tepkiler
alma

beklentisi

görülmektedir.

Bu

ve

kaçınma

çerçevede,

düzeyindeki
normal

kişilerin

artışla

ilişkili

olduğu

sahip

olduğu

güvenli

senaryoların kişilerarası ilişkilerde yakınlığı ve patolojisi olan kişilerdeki
güvensiz senaryoların kaçınmayı desteklediği söylenebilir.

GENEL SONUÇ
Her iki çalışmadan elde edilen veriler gözönünde bulundurulduğunda,
GYST’nin klinik kullanım başlangıç aşaması için kabul edilebilir düzeyde
geçerlik ve güvenirlik ölçütlerini sağladığı söylenebilir. Sonuçlar, GYST’nin
yargıcılar tarafından tutarlı olarak değerlendirilebildiğine ve kendi içinde
bir

bütünlüğe

sahip

olduğuna

işaret

etmiştir.

Ölçek,

yaygın

olarak

kullanılan bağlanma ölçekleriyle anlamlı ilişkiler göstermektedir. Ek olarak,
hasta ile normal örneklemi ayrıştırabilmekte ve Kişilerarası şemalar
düzeyinde anlamlı ilişkilerin belirlenmesine olanak sağlamaktadır.
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ÇALIŞMA 5-B
Yetişkin Bağlanma Protokolü: Erken
Dönem İlişkisel Temalar Testi’nin
(E.D.İ.T.T.) Geliştirilmesine İlişkin Ön
Çalışma

“Terapötik İttifak Ölçeği-Gözlemci (TİÖ-G) Kısa Formunun
Türk Hasta Örneklemindeki Geçerliğinin Bilişsel Davranışçı
Terapi Çerçevesinde Değerlendirilmesi” başlıklı çalışmanın
veri toplama süreci devam etmektedir.
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı, bilişsel psikoterapi sürecinde ilişkisel değişkenlerin
incelendiği

bir

süreç

araştırması

kapsamında

bağlanma

boyutlarının

değerlendirilmesi amacıyla projektif temelli bir ölçüm aracı olan Erken
Dönem İlişkisel Temalar Testi’nin (E.D.İ.T.T.) geliştirilmesidir. Bağlanmayı
değerlendirmede ölçek kullanımı dışında farklı yöntemler denenmesi son
yıllarda üzerinde durulan bir konudur. Araştırmanın ön verileri, psikiyatrik
tanı almış 22 hastadan toplanmıştır. Klinik örneklem, büyük bir kısmı
duygudurum

ve

kaygı

bozukluğunun

temsil

edildiği

çeşitli

Eksen

I

tanılarına sahip bireylerden oluşmaktadır. Bu araştırmada geliştirilmeye
çalışılan projektif temelli değerlendirme aracı E.D.İ.T.T., alanda yaygın
olarak kullanılan objektif bağlanma ölçekleri, benlik değeri ve kişilerarası
şema ölçekleri ile karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın sonuçlarında
E.D.İ.T.T.

ve

objektif

ölçümler

arasında

anlamlı

ilişkilerin

olduğu

gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bağlanma, Erken Dönem İlişkisel Temalar, Kişilerarası
Şema, Projektif Test.
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ABSTRACT
The aim of this study is to develop the Early Relational Themes Test
(E.R.T.T.) which is a projective – based assessment method in the aim of
assessing the attachment dimensions in the scope of a research to
investigate the relational variables in cognitive therapy process. In recent
years, it is dwelled upon trying various methods different from objective
tests to assess attachment styles. The preliminary data set was gathered
from 22 psychiatric patients. Clinical population consists of participants
most of whom have mood and anxiety diagnosis in Axis I disorders. The
projective based assessment method E.R.T.T. is compared to widely used
attachment, self-esteem and interpersonal schema scales. The results
indicated significant relationships between E.R.T.T. and the objective tests.
Key Words: Attachment, Early Relational Themes, Interpersonal Schema,
Projective Test.
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GİRİŞ
Bağlanma, iki kişinin arasında gelişen ve devam etmesi için iki tarafında
çabaladığı

ve

güçlü

duyguların

yaşandığı

ilişkiyi

tanımlamaktadır.

Ainsworth’un (1969) yaklaşımına göre bağlanma bir insanın, diğer belirli
bir bireye yönelik oluşturduğu duygusal bağı temsil eder.
ilişkisinin

ilk

olarak

anne

bebek

etkileşimi

temelinde

Bağlanma
incelenmeye

başlandığı görülmektedir. John Bowlby (1969, 1973, 1980) anne ve bebek
arasında gelişen duygusal bağın sürecini ve bu bağın özelliklerinin neleri
temsil ettiğini, açıklayıcı bir model ile sunan ilk kişidir.
Bebeğin birincil bakım veren kişi ile yaşadığı deneyimler sonucunda bebek,
‘benlik’, ‘diğeri’ ve ilişkinin zihinsel tasarımlarını içeren ‘İçsel Çalışan
Modeller’i

(internal

working

models)

ya

da

‘Bağlanma

Temsilleri’ni

(attachment representations) geliştirmeye başlamaktadır (Bowlby, 1997).
Bu zihinsel tasarımlar kişinin, kendi yeterliliğine ve sevilmeye değer olup
olmadığına ilişkin algılarını (benlik modeli) ve bağlanma figürünün ne
ölçüde ulaşılabilir ve duyarlı olduğuna ilişkin (diğeri modeli) beklentilerini
içeren içselleştirilmiş inançlar bütünü olarak tanımlanabilmektedir. Bowlby,
bağlanma temsillerinin ve içsel çalışan modellerin bütün hayat döngüsü
boyunca devam edeceğini ve bireyin kişilerarası ilişkilerindeki ben ve
diğeri

kavramlarından

yorumladığını/anlamlandırdığını

ne

beklediğini

büyük

ölçüde

ve

belirleyeceğini

nasıl
öne

sürmektedir (Collins ve Read, 1994).
Bu bağlamda Ainsworth ve Bowlby’nin yaklaşım ve tanımlamalarının
yetişkinlik dönemlerine uygunluğunu görme amacı ile ergen ve yetişkin
bağlanma biçimlerine yönelik ölçüm araçlarının geliştirilerek araştırmaların
yapıldığı görülmektedir. Bağlanma biçimlerinin ölçümünde ilk yöntem
olarak George, Kaplan ve Main’in (1984) yetişkin bireylerin çocukluk
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bağlanma ilişkilerinin temsillerini yarı yapılandırılmış “Yetişkin Bağlanma
Görüşmesi-YBG” (Adult Attachment Interview-AAI) adı altında bir görüşme
tekniği

ile

inceledikleri

görülmektedir.

YBG,

yetişkinlerin

kendi

çocukluklarına ilişkin değerlendirmelerinin şu anki işlevsellikleri üzerinde
etkili olabileceği görüşünden yola çıkarak, kişinin mevcut yakın ilişkilerinin
genel

bir

tanımının,

çocukluklarına

ve

ebeveynlerinin

çocukluktaki

tutumlarına ait kimi özgül anıların ve ebeveynleriyle şimdiki ilişkilerinin
sorulduğu bir sürece sahiptir. Main ve Goldwyn (1994) YBG’ye yönelik
yapılandırdıkları puanlama sistemine göre bağlanma biçimlerini Ainsworth’
un

sınıflamasıyla

güvensiz/saplantılı

da

tutarlı

ve

olan

güvenli/otonom,

çözümlenmemiş

sınıflandırmaktadırlar.

Güvenli/otonom

olmak

güvensiz/kayıtsız,

üzere

gruptaki

dört

bireyler

grupta
çocukluk

deneyimlerini daha kolay hatırlamakta, genel olarak olumlu ebeveyn
yaşantı

deneyimleri

aktarmakta

ve

bağlanma

ilişkilerine

değer

vermektedirler. Kayıtsız grubun geçmiş anılarından kaçınmak için hem
onları reddettiği, hem de ya aşırı küçümseme ya da aşırı büyütme yönelimi
ile yansıttığı aktarılmaktadır. Saplantılı bireylerin bağlanma figürleri ile
ilişkili

olarak

kızgın,

pasif

ya

da

karışık

duygular

belirttikleri

aktarılmaktadır. Çözümlenmemiş grubu bağlanma ilişkisi temsillerinde
oldukça düzensiz aktarımları olan kişilerin oluşturduğu aktarılmaktadır. Bu
gruptakilerin çocukluk deneyimlerinde bir travma ya da kayıp yaşantısı
olduğu belirtilmektedir.
Bağlanma biçimlerinin belirlenmesinde kullanılan ikinci yöntem ise kağıtkalem ölçekleri kullanılarak yapılan kendini bildirim tekniği temelindedir.
Ainsworth’ un ortaya koymuş olduğu üçlü bağlanma biçiminin yetişkin
yaşamındaki

karşılıkları

olan

ve

özelikle

yakın

ilişkiler

bağlamında

tanımladıkları romantik ilişkilerde bağlanmayı Hazan ve Shaver (1987),
kendini bildirime dayanan bir ölçekle araştırmışlar ve yetişkinler için de
güvenli,

kaygılı-kararsız ve kaygılı-kaçınan olmak üzere üç boyutu

tanımlamışlardır. Buna göre, güvenli bağlanma biçimine sahip yetişkinler
kendine

güvenen,

sosyal

açıdan

girişken,

yakın

ilişkiler

kurmaktan

rahatsızlık duymayan bireylerdir, kaygılı- kararsız bağlanan yetişkinler

159

kendilerine güvenmeyen, reddedilmek ve terk edilmekten korkan kişilerdir.
Kaygılı

–

kaçınan

bağlanma

biçimine

sahip

yetişkinlerin

ise

yakın

ilişkilerden kaçındıkları, kendilerini açmaktan rahatsız oldukları ve sosyal
bakımdan baskılanmış oldukları görülmektedir (Cooper, Shaver ve Collins,
1998).

Bunun yanı sıra yetişkin bağlanma biçimleriyle ilgili çalışan

araştırmacıların çoğu, Bartholomew ve Horowitz’in (1991) benlik ve diğeri
modeli

üzerinden

kullanmaktadırlar.

geliştirmiş

oldukları

Bartholomew

(1990),

dörtlü
iki

bağlanma

farklı

türde

modelini

kaçınmanın

bulunduğunu işaret etmektedir. Buna göre, ‘kayıtsız’ olarak nitelendirilen
gruptaki kişiler öz-yeterliğin korunmasına yönelik savunma mekanizmaları
tarafından motive edilirken, ‘korkulu’ örüntüye sahip olduğu düşünülen
kişiler

diğerleri

tarafından

reddedilmekten

bilinçli

bir

biçimde

korkmaktadırlar. Bu nedenle Bartholomew (1990), kaçınan bağlanma
biçiminde tek bir örüntü yerine kayıtsız ve korkulu olmak üzere iki farklı
bağlanma

örüntüsünün

var

olduğuna

işaret

etmektedir.

Dolayısıyla

Bartholomew, Bowlby’nin (1973) bağlanma kuramındaki zihinsel modeller
temelinde benlik ve diğerleri etkileşimine dayalı yeni bir bağlanma modeli
önermektedir.

Kendiliğin ve diğerlerinin olumlu ya da olumsuz olarak

algılanması noktasından hareketle Bartholomew ve Horowitz (1991), ‘Dört
Kategori Modeli’ adını verdikleri bir yetişkin bağlanma biçimi modeli
tanımlamışlardır. Buradan hareketle benliğin ve diğerlerinin olumlu ya da
olumsuz olarak algılanmasına bağlı olarak güvenli,

saplantılı, kayıtsız ve

korkulu bağlanma biçimleri olmak üzere toplam dört bağlanma örüntüsü
ortaya koymuşlardır.
Sözü edilen bu çalışmanın (Bartholomew ve Horowitz, 1991) ardından
yürütülen araştırmalar, bağlanmayı boyutlar üzerinde değerlendirmenin
kategorik

sınıflamadan

daha

açıklayıcı

olacağı

düşüncesinden

yola

çıkmışlardır. Bu amaç doğrultusunda Brennan ve ark. (1998) çeşitli
bağlanma ölçeklerinde kullanılan 323 maddeyi faktör analizine tabi tutmuş
ve yetişkin bağlanmasının temel boyutlarını belirlemeye çalışmışlardır.
Yapılan analizler sonucunda yetişkin bağlanmasının, ilişkilerde yaşanan
kaygı

ve

yakınlaşmaktan

kaçınma

olmak

üzere

iki

temel

boyutta
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incelenebileceği ifade edilmiştir. İki temel boyuttan biri olan kaygının
benlik modeli ile, kaçınmanın ise başkaları modeli ile ilişkili olduğu
belirtilmiştir (Brennan ve ark., 1998). Konu ile ilgili yapılan çalışmalar
ölçme

tekniklerindeki

farklılaşmalara

rağmen

yetişkin

bağlanmasının

değerlendirilmesinde iki temel boyut olarak kaygı ve kaçınmanın ele
alınmasının uygun olacağını göstermektedir (Fraley, Waller ve Brennan,
2000).
Bağlanma biçimlerini belirlemede yukarıda aktarılan ölçüm araçlarının
geliştirilmesi

ve

son

yıllarda

artan

bir

şekilde

yapılan

araştırmalar

beraberinde bu araçlara yönelik bir takım sorunları da getirmektedir
(Crowell,

Fraley

ve

Shaver,

değerlendirilmesinde

1999).

kullanılan

Yetişkin

bağlanma

biçimlerinin

sorular

oluşturulma

ölçeklerdeki

amaçlarında olduğu üzere bağlanmanın daha çok romantik ilişki içinde
nasıl olduğu yönüne ağırlık vermektedirler, ancak bu araçların romantik
ilişki

dışındaki

bağlanma

ilişkilerini

inceleme

amaçlı

araştırmalarda

kullanılması yapılan eleştiriler arasındadır (Allen ve Land, 1999). Kendini
bildirim ölçekleri yerine otobiyografik sorgulama ile değerlendirme yapan
ölçüm araçlarının erken dönem bağlanma yaşantılarını daha doğru ve
başarılı bir biçimde ölçtükleri düşünülmektedir (George, West ve Pettem,
1999; George ve West, 2001). Ancak bağlanma deneyimlerinin sorgulanma
koşullarının

bireylerin

bu

deneyimlerini

bilinçli

bir

farkındalık

ile

savunmalarına neden olduğu ve bağlanma değerlendirmesi için anahtar
kavramlardan

birinin

bu

savunmanın

ortadan

kalkması

olduğu

da

belirtilmektedir (George ve West, 1999, 2001). Bu da projektif yöntemlerin
kullanıldığı öykü anlatım/öykü değerlendirme tekniklerinde bulunmaktadır.
Aslında bu teknik yetişkinlerden farklı olarak çocukların duygularını ifade
etmeye yönelik dil kullanımlarının henüz yeterli olmamasından dolayı
çocuklarda kullanılmış ve araştırmacılar çocuklara ait bağlanma ölçümlerini
kağıt kalem testlerini kullanmak yerine bu yolla ölçmeye çalışmışlardır.
Özellikle geçtiğimiz son 15 yıl içerisinde çocuklarla Öykü Değerlendirme
Tekniği (Narrative Assessment Technique) kullanılarak yürütülmüş pek çok
çalışma

bulunmaktadır

(Bettmann

ve

Lundhall,

2007).

Bu

teknikte
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bağlanma kuramının çeşitli yansımalarının bulunacağı kartlar- hikayeler
sunulmakta ve katılımcıdan kartta gördüklerini aktarma ya da öyküyü
tamamlama seçeneği istenmektedir. Bunlar bağlanma kuramının temel
sayıltılarından olan ayrılık, anne-baba ile ilişki, birleşme gibi temaları
taşıyan

kartlar

ve

öyküler

olmaktadır.

Amaç

katılımcının

bağlanma

sistemini aktive ederek bağlanma temsillerini ortaya çıkarmaktır.
Buradan

hareketle

bağlanma

bu

araştırmanın

deneyimlerine

yönelik

amacı

yukarıda

savunmaları

aktarılmış

ortadan

olan

kaldıracağı

varsayılan projektif yöntemlere dayalı öykü değerlendirme tekniğinin
yetişkinlerde de kullanılmasına yönelik bir test olan Erken Dönem İlişkisel
Temalar Testi’ni (E.D.İ.T.T.) geliştirmektir.

YÖNTEM
Örneklem
Bu bölümde verilen analizler, şu ana kadar toplanan verilere ve yapılan
yargıcı değerlendirmelerine dayanmaktadır. Veri toplama süreci devam
eden araştırmanın burada sunulan örneklemini, SSK Ankara Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği ve Ankara’da psikoterapi çalışmaları
yürüten

iki

özel

klinikten

ulaşılan

gönüllü

22

kişi

oluşturmaktadır.

Katılımcıların % 72,7’sini kadın, %27,3’ünü erkek hastalar oluşturmaktadır.
Örnekleme dahil olan kişilerin %47,4’ü bekar, % 36,8’i evli, %10,5’i
boşanmış ve % 5,3’ü duldur. Eğitim seviyesi açısından katılımcıların %
21,1’i ilköğretim, % 15,8’i lise, % 42,1’i üniversite ve % 21,1’i lisansüstü
eğitim mezunudur.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada niceliksel bilgi toplamak amacıyla Kişilerarası Şema Ölçeği,
İlişki Ölçekleri Anketi ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği niteliksel veriler
için Erken Dönem İlişkisel Temalar Testi kullanılmıştır.
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Kişilerarası Şema Ölçeği (KŞÖ)
Orijinali, Hill ve Safran tarafından geliştirilmiş (1994) olan K.Ş.Ö.’nün her
biri 16 sorudan oluşan anne ve baba formu kullanılmıştır. K.Ş.Ö.’nün yapı
geçerliğine ilişkin çalışmalar Hill ve Safran (1994) tarafından yapılmış ve
ölçeğin

psikolojik

vermişlerdir.

belirtiler

Ölçeğin

açısından

güvenirlik

ayırt

katsayıları

edici

olduğuna

‘birlikte

olma’

karar
boyutu

açısından .88, kontrol boyutu açısından .44 ve istenirlik boyutu açısından .
87

olarak

bulunmuştur.

K.Ş.Ö.’nün

Türkiye

örnekleminde

uyarlama,

geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Boyacıoğlu ve Savaşır (1995) tarafından
yapılmış ve sonuçta ölçeğin alt boyutlar açısından yapı geçerliğine sahip
olduğu

belirtilmiştir.

K.Ş.Ö.’nün

anne,

baba

ve

arkadaş

formlarının

güvenirliği, test – tekrar test tekniği ile değerlendirilmiş ve testin her üç
formunun da güvenirlik katsayıları yüksek bulunmuştur. K.Ş.Ö., Kiesler
(1983) tarafından öne sürülen ve 16 boyuttan oluşan ‘kişilerarası döngü’
modeline dayanılarak geliştirilmiş bir ölçüm aracıdır. Alt ölçeklerden her
biri,

kişilerarası

döngüde

yer

alan

davranış

örüntülerini

içeren

16

senaryodan oluşmaktadır. Döngüdeki yatay eksen ‘birlikte olma’ boyutunu
temsil etmektedir ve eksenin bir ucunda dostluk, diğer ucunda ise
düşmanlık tepkileri yer almaktadır. Döngüdeki dikey eksen ise ‘kontrol’
boyutunu oluşturmakta ve bir ucunda baskınlık, diğer ucunda ise pasiflik
tepkileri yer almaktadır. Bu çalışmada K.Ş.Ö.’nün anne, baba ve arkadaş
formları

kullanılmıştır.

Katılımcılardan

kendilerini

her

bir

senaryoda

tanımlanan davranış örüntülerini yaparken hayal etmeleri istenmekte ve
vermiş oldukları tepkiler sonucunda karşı tarafın nasıl davranacağına
ilişkin beklentileri sorulmaktadır. Bir sonraki aşamada ise katılımcılardan
diğerinden bekledikleri tepkilerin hoşlarına gidip gitmeyeceğini 7’li Likert
tipi bir ölçek üzerinde değerlendirmeleri istenmiştir. Kişilerarası tepkilerin
puan aralığı 16 madde için -16 ile + 16 arasında değişirken, tamamlanma
puanlarının puan aralığı -3 ile +3 arasında değişmektedir. Değerlerin
pozitif olması tamamlanma tepkilerine yönelik beklentileri, negatif olması
ise tamamlanma karşıtı tepki beklentilerini ifade etmektedir.
İlişki Ölçekleri Anketi (İÖA)
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Griffin

ve

Bartholomew’un

(1994)

geliştirdiği

İÖA

30

maddeden

oluşmaktadır. Farklı maddeler toplanarak dört bağlanma biçimini (güvenli,
korkulu, saplantılı ve kayıtsız) ölçmeyi amaçlamaktadır. Katılımcılar her bir
maddeyi,

kendilerini

ve

yakın

ilişkilerdeki

tutumlarını

ne

derece

tanımladığını düşünerek 7 dereceli (1=beni hiç tanımlamıyor, 7= tamamıyla
beni tanımlıyor) bir Likert tipi ölçek üzerinde derecelendirmişlerdir.
dört

bağlanma

biçimi,

kendilerini

ölçmeyi

hedefleyen

Her

maddelerin

toplanması ve bu toplamların her bir alt ölçekteki (bağlanma biçimi) madde
sayısına bölünmesiyle elde edilmektedir. Her bir katılımcı en yüksek puana
sahip

olduğu

bağlanma

biçimine

atanmakta

aynı

zamanda

bu

dört

boyuttan elde edilen puanlar sürekli puan olarak da kullanılmaktadır. İÖA
için Bartholomew ve Horowitz (1994) tarafından yapılan psikometrik
çalışmalarda ölçeğin kabul edilebilir düzeyde geçerlik ve güvenirliğine
sahip olduğu aktarılmaktadır. İÖA’nın Türkiye örneklemi üzerindeki geçerlik
ve güvenirlik çalışması Sümer ve Güngör (1999) tarafından yapılmıştır.
Bağlanma biçimlerinin bazı değişkenler (benlik saygısı, benlik belirginliği,
sürekli kaygı, onaylanmama kaygısı, başkalarını memnun etme isteği,
yalnızlıktan hoşlanma, arkadaş ve aile ilişkilerinden memnuniyet) ile
arasındaki ilişkiler beklendik yönde anlamlı sonuçlar vermiştir.
Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği
Benlik saygısı ölçümü için kullanılan bu ölçek, Rosenberg (1963) tarafından
geliştirilmiştir. Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, çoktan seçmeli 63 sorudan
oluşan ölçektir ve on iki alt kategoriden oluşmaktadır. Bu alt kategoriler
benlik saygısı (BS), kendilik kavramının sürekliliği, insanlara güvenme,
eleştiriye duyarlılık, depresif duygulanım, hayalperestlik, psikosomatik
belirtiler, kişiler arası ilişkilerde tehdit hissetme, tartışmalara katılabilme,
anne-baba

ilgisi,

adlandırılmıştır.

babayla

ilişkisi

Rosenberg

ve

istenildiği

psişik

izolasyon

takdirde

alt

şeklinde
ölçeklerin

araştırmalarda ayrı ayrı kullanılabileceğini belirtmiştir. Özellikle benlik
saygısı alt kategorisinin tek başına kullanıldığı birçok araştırma vardır.
Ülkemizde,

ölçeğin

güvenirlilik

ve

geçerlilik

çalışmaları

Çuhadaroğlu

tarafından yapılmış olup, geçerlilik katsayısı r=.71 olarak bulunmuştur.
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Test-tekrar test güvenirlilik yöntemi kullanılarak da güvenirlilik katsayısı
r=.75

olarak

saptanmıştır.

Araştırmanın

amacı

doğrultusunda

benlik

saygısını ölçmeye yönelik olarak, ölçeğin ilk “10” maddesi kullanılmıştır.
Ölçeğin kendi içindeki değerlendirme sistemine göre 0 ile 6 puan arasında
puan alınmaktadır. Ölçekten alınan puanın yükselmesi, benlik saygısı
düzeyinin düşmesine işaret etmektedir.
Erken Dönem İlişkisel Temalar Testi (E.D.İ.T.T.)
E.D.İ.T.T.’in bağlanma temsillerinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılan
formu, Tüzün (2006) tarafından ergenler üzerinde standardize edilen Ergen
Bağlanma

Değerlendirmesi

Tematik

Algı

Testi

(EBD-TAT)

üzerinde

yetişkinlere yönelik uyarlamalar yapılarak ortaya çıkarılmıştır.
E.D.İ.T.T, Bowlby’nin erken dönemdeki bağlanma örüntülerinin, ilerideki
ilişkilerde

benlik

ve

diğerine

yönelik

zihinsel

temsiller

oldukları

varsayımından hareketle geliştirilmiş projektif bir ölçüm aracıdır. E.D.İ.T.T.
bağlanma değerlendirme protokolünde, cinsiyete göre iki kartın değişmesi
suretiyle

toplam

sekiz

E.D.İ.T.T.

kartı

ile

çalışılmıştır.

Belirli

kart

kullanımlarında cinsiyeti değişimleyerek katılımcının karttaki kişi ile daha
rahat özdeşim kurabileceği düşünülmüştür. Uygulama bir ısınma öyküsü ile
başlamaktadır. Böylece katılımcının uygulama ile tanışması sağlanmaya
çalışılmıştır. 2. kartın, içselleştirilmiş anne baba (otorite) figürünü harekete
geçirmesi beklenmektedir. 3 A kartı erkek katılımcılar, 3 B kartı ise kadın
katılımcılar için olup, kartların anne ile ilişki ve bağımlılığı tetiklediği
varsayılmaktadır. 4. kartın teması ayrılık iken, 5. kartın temasını birleşme
ve yakınlık oluşturmaktadır. 6. kartın, fiziksel tehdit durumu yaratarak
bağlanma ile ilgili yaşantıları tetiklemesi beklenirken, 7. ve son kartın ana
konusunu yalnızlık oluşturmaktadır. Kart seçimleri biri doçent, ikisi doktor
olmak

üzere

üç

kişilik

bir

klinik

psikolog

ekibi

tarafından

gerçekleştirilmiştir.
Katılımcılara kartlarda yer alan resimler gösterilmeden önce uygulamanın
ne şekilde yürütüleceğine dair kısa bir yönerge verilmiştir. Katılımcının
resimde

görmüş

olduğu

hikayeyi

anlatmasının

ardından,

Bowlby’nin
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bağlanma

kuramının

temel

sayıltılarını

göz

önünde

bulundurarak

hazırlamış olan bağlanma boyutlarının değerlendirilmesine yönelik çeşitli
sorulardan oluşan aşağıdaki protokol kullanılmıştır. Protokolde yer alan
sorular şu şekildedir:
o

Bu

çocuk/kadın/adamın

kendini

değerli/sevilir/onaylanır

görmesiyle ilgili düşünceleri nelerdir? (benlik)
o

Başkalarının onu değerli/sevilir/onaylanır görmesi ile ilgili ne
düşünür? (benlik)

o

Bunu (yukarıdakini kast ederek) kaybetmekle ilgili kaygısı ne
düzeydedir?(kaygı)

o

Bu çocuk/kadın/adam diğer insanlara güvenmesi gerekse ne
olur?(diğeri)

o

Yardıma ihtiyacı olsa başkalarının ona yardım edecekleri ile
ilgili inancı nedir?(diğeri)

o

Bu

çocuk/kadın/adam

yakın

ilişkiler

kurma,

insanlarla

yakınlaşma konusunda kendini nasıl hisseder?(kaçınma)
o

İnsanlarla yakınlaşma konusundaki kaçınması ne düzeydedir?
(kaçınma)

Yöneltilmiş olan soruların, katılımcının hikaye anlatımı tam olarak bittikten
sonra sorulmasına ve ilgili soruların dışında hikayenin akışını, içeriğini ve
kurgusunu

bozacak

herhangi

farklı

bir

soru

sorulmamasına

özen

gösterilmiştir. Bu maddeler ayrı ayrı 7 dereceli Likert tipi bir ölçek üzerinde
değerlendirilmektedir.
Bu değerlendirmeye göre ölçek, benlik-diğeri ve kaygı-kaçınma olmak
üzere dört temel boyuttan oluşmaktadır. Benlik alt boyutunda kişinin
kendisini ne ölçüde değerli, sevilmeye, onaylanmaya, beğenilmeye ve
takdir edilmeye layık gördüğü sorgulanarak benlik modelinin olumlu mu,
olumsuz mu olduğu anlaşılmaya çalışılmaktadır. Diğeri alt boyutunda ise
başkalarının ne ölçüde güvenilmez ve reddedici olarak algılandığı ve diğer
insanların, kişinin ihtiyaç ve isteklerine cevap verip vermeyeceğine dair
inancını sorgulanarak diğeri modelinin olumlu mu olumsuz mu olduğu
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anlaşılmaya çalışılmaktadır. Benlik ve Diğeri alt boyutlarının yanı sıra,
benlik ve diğeri arasındaki ilişki çerçevesinde şekillenen Kaygı ve Kaçınma
alt

boyutları,

kullandıklarını

bireylerin
ve

bu

kişilerarası

stratejilerin

ilişkilerde

sonunda

ne

çeşit

stratejiler

ortaya

çıkan

kaygı

ve

kaçınmanın ne derece yoğun olduğunu açıklamayı hedeflemektedir.
İşlem
Uygulamalar
öğrencileri

araştırma
tarafından

grubunda

bulunan

yürütülmüştür.

yüksek

Örneklemi

lisans

ve

oluşturan

doktora
kişilerle

uygulamanın içeriği açıklanmış ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı
kabul ettiklerine dair sözel onam alınmıştır. Psikiyatri hastalarının bazı
niceliksel ölçüm ölçeklerini sağlıklı olarak dolduramaması nedeniyle bu
katılımcıların ölçek puanları analizlere alınmamıştır. E.D.İ.T.T. için alınan
ses

kayıtları

araştırma

değerlendirilmiştir.

Bu

yürütücülerinden
yargıcı

olan

katılımcıların

bir

yargıcı

niteliksel

tarafından

değerlendirme

sonuçlarını bilmeden protokolleri kodlamıştır.
BULGULAR
Bu araştırmada, geliştirilmeye çalışılan projektif temelli değerlendirme
aracı E.D.İ.T.T., alanda yaygın olarak kullanılan bağlanma, benlik değeri ve
kişilerarası şema ölçekleri ile karşılaştırılmış ve aralarındaki ilişkiler
incelenmiştir. Ölçekler; bağlanma biçimleri için İlişki Ölçekleri Anketi (İÖA),
kişilerarası şema örüntüleri için Kişilerarası Şema Ölçeği (KŞÖ), benlik
değeri ölçeği için ise Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (Rosenberg) ve
projektif temelli değerlendirme aracı E.D.İ.T.T’ dir.
Bulguların birinci bölümünde bağlanma biçimleri açısından E.D.İ.T.T.’e
ilişkin bulgular verilmektedir. Bulguların ikinci bölümünde benlik saygısı
değişkeni açısından E.D.İ.T.T.’e ilişkin bulgular bulunmaktadır. Son olarak
da bulguların üçüncü bölümünde kişilerarası şema örüntüleri açısından
E.D.İ.T.T.’e ilişkin bulgular yer almaktadır.
Bağlanma Biçimleri Açısından E.D.İ.T.T.’e İlişkin Bulgular
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İlişki Ölçekleri Anketi’nden (İ.Ö.A.) alınan bağlanma biçimlerinin sürekli
puanları ve E.D.İ.T.T. boyutları arasındaki ilişki örüntülerini incelemek için
Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analizi uygulanmıştır. Bu analize
ilişkin sonuçlar Tablo 1. de verilmektedir.
Tablo 1. İ.Ö.A. ve E.D.İ.T.T. arasındaki korelasyonlar
E.D.İ.T.T. Benlik

E.D.İ.T.T. Kaygı

E.D.İ.T.T. Diğeri

E.D.İ.T.T.
Kaçınma

İÖA

.780*

-.851*

.586

-.682

Güvenli

.039

.015

.166

.092

7

7

7

7

İÖA

-.605

.228

-.292

.515

Korkulu

.150

.623

.525

.237

7

7

7

7

İÖA

.027

-.211

.111

.106

Saplantılı

.955

.649

.813

.821

7

7

7

7

İÖA

-.583

.452

.261

.-229

Kayıtsız

.169

.308

.572

.522

7

7

7

7

*p<.05
Tablo 1’de görüldüğü üzere E.D.İ.T.T. benlik boyutu ve İ.Ö.A. güvenli
bağlanma boyutu arasında olumlu ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
bulunmuştur (r=.78 p<.05). Ayrıca E.D.İ.T.T. kaygı boyutu ve İ.Ö.A. güvenli
bağlanma boyutu arasında olumsuz ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
gözlenmiştir (r=-.85, p<.05).
Benlik Saygısı Değişkeni Açısından E.D.İ.T.T.’e İlişkin Bulgular
Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği’nden (Rosenberg) alınan benlik saygısı
puanları ve E.D.İ.T.T. boyutları arasındaki ilişki örüntülerini incelemek için
Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analizi uygulanmıştır. Bu analize
ilişkin sonuçlar Tablo 2’de verilmektedir.
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Tablo 2. E.D.İ.T.T. ve Rosenberg Benlik Saygısı arasındaki korelasyonlar
E.D.İ.T.T.
Benlik
Rosenber
g

E.D.İ.T.T.
Kaygı

E.D.İ.T.T.
Diğeri

E.D.İ.T.T.
Kaçınma

-.662**

.461*

-.539*

.573*

.001

.041

.014

.008

20

20

20

20

**p<.01, *p<.05

Tablo 2’de görüldüğü üzere E.D.İ.T.T. benlik ve diğeri boyutları ile
Rosenberg Benlik Saygısı arasında olumsuz ve istatistiksel olarak anlamlı
ilişkiler bulunmuştur (r=-.66, p<.01 ve r=-.53, p<.05). Ayrıca, E.D.İ.T.T.
kaygı ve kaçınma boyutları ile Rosenberg Benlik Saygısı arasında da olumlu
ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunmuştur (r=.46, p<.05 ve r=.57,
p<.05).

Kişilerarası Şema Örüntüleri Açısından E.D.İ.T.T.’e İlişkin Bulgular
Kişilerarası Şema Ölçeği’nden (KŞÖ) alınan puanlar ve E.D.İ.T.T. boyutları
arasındaki ilişki örüntülerini incelemek için Pearson Momentler Çarpımı
Korelasyon analizi uygulanmıştır. Bu analize ilişkin sonuçlar Tablo 3. de
verilmektedir.
Tablo 3. E.D.İ.T.T. ve KŞÖ arasındaki korelasyonlar
Anne
Dostluk
E.D.İ.T.T.
Benlik

Anne Pasiflik

Arkadaş
Dostluk

Arkadaş
Düşmanlık

.470*
.027
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22
E.D.İ.T.T.
Kaygı

-.544*
.009
22

E.D.İ.T.T.
Diğeri

.500*

.493*

-.535*

.018

.032

.018

22

22

22

*p<.05 (Tabloda sadece anlamlı bulunan sonuçlara yer verilmiştir)

Tablo 3.’ de görüldüğü üzere E.D.İ.T.T. benlik ve kişilerarası şemaların anne
dostluk boyutu arasında olumlu ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
bulunmuştur (r=47, p<.05). E.D.İ.T.T. diğeri ve kişilerarası şemaların anne
dostluk boyutu arasında da olumlu ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
bulunmuştur (r=.50, p<.01). E.D.İ.T.T. kaygı ve kişilerarası şemaların anne
pasiflik boyutu arasında olumsuz ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki
bulunmuştur (r=-.54, p<.01). E.D.İ.T.T. diğeri ve kişilerarası şemaların
arkadaş dostluk boyutu arasında olumlu ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki
bulunmuştur

(r=49,

p<.05).

E.D.İ.T.T.

diğeri

boyutu

ve

kişilerarası

şemaların arkadaş düşmanlık boyutu arasında olumsuz ve istatistiksel
olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (r=-.53, p<.05).

SONUÇ
Daha

önce

belirtildiği

gibi

bazı

aşamaları

devam

eden

bu

çalışma

kapsamında sunulan bulgular ön verilere dayandığı için burada ayrıntılı bir
tartışma yürütülmesi uygun görülmemiş; bulgular sonuçlar biçiminde
özetlenmeye çalışılmıştır.
Bağlanma biçimlerinden alınan sürekli puanlar, güvenli bağlanma ile
E.D.İ.T.T.’e göre değerlendirilen benlik ve kaygı boyutları arasında anlamlı
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ilişkiler bulunduğunu göstermektedir. Buna göre güvenli bağlanma puanı
yüksek olan bireylerin beklendiği üzere olumlu benlik değerlendirmesine
sahip olmakta ve bağlanmaya yönelik kaygı sergilemedikleri söylenebilir.
Diğer taraftan, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ile E.D.İ.T.T. boyutları
arasında gözlenen anlamlı ilişkiler temelinde, benlik saygısı düşük olan
bireylerin, benliğe ve diğerine yönelik değerlendirmelerini beklendiği gibi
olumsuz olarak yaptıkları ve bağlanmaya yönelik yüksek kaygı taşıdıkları
düşünülebilir. Bununla birlikte sonuçlara göre, benlik saygıları düşük olan
bireylerin bağlanmaya yönelik kaçınmaları düşük olarak gözlenmektedir.
Bu açıdan, kaçınmanın yüksek, benlik saygısının düşük olması güvensiz bir
bağlanma biçimi olan saplantılı bağlanmanın özellikleri olan benliğin
olumsuz diğerinin olumlu değerlendirilmesini yansıtmaktadır.
Kişilerarası şema örüntüleri açısından sonuçlar incelendiğinde ilk olarak
benlik ve diğeri değerlendirmeleri ile dostluk boyutunda anneden beklenen
tamamlama tepkileri arasında anlamlı ilişkiler olduğunu görülmektedir.
Buna göre benlik ve diğerine yönelik olumlu değerlendirmeleri olan kişiler
beklendiği üzere annelerine dostça yaklaştıkları zaman dostça tepkiler
beklemektedir.

Diğeri

değerlendirmesi

ile

dostluk

ve

düşmanlık

boyutlarında arkadaştan beklenen tamamlama tepkileri arasında anlamlı
ilişkiler olduğunu görülmektedir. Buna

göre diğerine yönelik olumlu

değerlendirmeleri olan kişiler arkadaşlarına dostça yaklaştıkları zaman
dostça tepkiler beklemektedir. Diğerine yönelik olumsuz değerlendirmeleri
olan kişiler de arkadaşlarına düşmanca yaklaştıkları zaman düşmanca
tepkiler beklemektedir. Söz konusu bulgu, kuramsal olarak beklenen yönde
olup benlik ve diğerini olumlu değerlendirme yani güvenli bağlanma
örüntüsü ile birlikte olma boyutunun tamamlanması açısından daha
esnekliğe işaret etmektedir.
Diğer taraftan, kaygı değerlendirmesi ile pasiflik boyutlarında anneden
beklenen

tamamlama

görülmektedir.
annelerine

Buna

pasif

bir

tepkileri
göre

arasında

bağlanmaya

şekilde

anlamlı
ilişkin

yaklaştıkları

bir

kaygısı

zaman

ilişki
artan

onlardan

olduğunu
bireyler
daha

az
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tamamlama tepkisi yani pasif tepki beklemektedir. Kişilerarası ilişkilerde
kontrol boyutuna döngüsel açıdan bakıldığında, kişinin pasif olduğu
durumlarda karşıdaki kişinin baskın olacağını beklemesi ilişkiyi kontrol
edebileceğine dair bir bilgi olarak ele alınmaktadır. Başka bir deyişle
bağlanma kaygısı arttıkça yani güvensiz bağlanma örüntüsü yoğunlaştıkça
ilişkide

yaşanan

Dolayısıyla

bu

kontrol
bulgu,

düzeyi

güvensiz

hissinin

de

bağlanan

azaldığı

bireylerin

görülmektedir.
anneleri

olan

ilişkilerinde daha az kontrol sahibi olduklarını düşündükleri biçiminde
yorumlanabilir.
Genel değerlendirmede, E.D.İ.T.T. bağlanma boyutlarının, benliğe ilişkin
değerlendirme araçlarından Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, benlik ve
diğeri arasındaki ilişki değerlendirme araçlarından Kişilerarası Şemalar
Ölçeği ve bağlanmayı Benlik ve Diğeri bağlamında tanımlayan İ.Ö.A. ile
anlamlı ilişkileri olduğu gözlenmiştir. Bu sonuç E.D.İ.T.T.’in yapı geçerliğini
destekleyici ön veriler olarak düşünülmektedir.

Psikometrik çalışmaları devam eden bu aracın izleyen dönemde normal
örneklem

üzerindeki

güvenirlik

analizlerinin

uygulamaları

ve

tamamlanması

yargıcı

değerlendirmelerinin

hedeflenmektedir.

Ön

çalışma

bulguları, aracın araştırma ve uygulama alanı için kabul edilebilir düzeyde
geçerli ve güvenilirliği olabileceği yönünde umut verici görünmektedir.
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ÇALIŞMA 6

Terapist ve Hastaların Kişilerarası
Şema Örüntülerinin Terapötik
İttifak ile İlişkisi

“Terapötik İttifak Ölçeği-Gözlemci (TİÖ-G) Kısa
Formunun Türk Hasta Örneklemindeki Geçerliğinin
Bilişsel-Davranışçı Terapi Çerçevesinde
Değerlendirilmesi” başlığı ile çalışma yayına
hazırlanmaktadır.
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ÖZET
Kuramsal yaklaşımlardan bağımsız bir tanımlamayla, terapötik ittifak,
terapi sürecinin amaçları ve görevleri açısından, terapist ile hasta
arasında bir anlaşma olmasına; ayrıca, terapist ile hasta arasında
güvene/kabule dayalı bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Terapötik
ittifak, değişimin en iyi yordayıcılarından biri olarak psikoterapi
araştırmalarındaki ana yönelimlerinden birini oluşturmaktadır. Bu
çalışmada, terapötik ittifakın kurulmasındaki belirleyici olabilecek
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değişkenlerden biri olarak terapist ve hastaların kişilerarası şema
özelliklerinin, terapist ve hastalar tarafından değerlendirilen terapötik
ittifak ile ilişkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bağımsız yürütülen
korelasyon ve regresyon analizlerine göre, terapistlerin anneleriyle
olan ilişkilerinde, baskınlığın tamamlanması yönündeki kişilerarası
şema örüntüsünün, terapistler açısından iyi bir ittifakın oluşumunda
rolü olabileceği izlenmiştir. Diğer taraftan, hastaların babalarıyla olan
ilişkilerinde, baskınlığın tamamlanması yönündeki kişilerarası şema
örüntüsünün, hastalar açısından iyi bir ittifakın oluşumunda rolü
olabileceği görülmüştür. Terapist-hasta ikilileri üzerinden yürütülen
analizlerde, terapötik ittifakın duygusal bağ bileşeni açısından, ikilinin
her iki üyesinin de, baskınlık boyutunun tamamlanma beklentisi
yüksek olduğunda, terapistlerin duygusal bağın derecesini hastalara
göre daha olumlu değerlendirdiği bulunmuştur. İttifakın amaç bileşeni
açısından, baskınlık boyutunun tamamlanma beklentisi her iki taraf
için yüksek olduğunda, amaçlar konusunda iyi bir ittifak oluşması
olasılığının arttığı gözlenmiştir. Terapötik ittifakın görev bileşeni
açısından, ikilinin her iki üyesinin de tamamlanma beklentisi yüksek
olduğunda, terapistlerin, hastalara göre, görevlerde iyi bir ittifak
olduğunu

daha

fazla

düşündükleri

görülmüştür.

Terapist-hasta

ikililerine ilişkin bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, ikilileri
oluşturan her iki üyenin de tamamlama beklentisinin yüksek olması,
iyi bir ittifak oluşumunda önemli bir role sahip görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kişilerarası Şemalar ve Terapötik İttifak
ABSTRACT
From a transtheoretical model, therapeutic alliance refers to an
agreement on the tasks, goals and bond between therapist and
patient. Recent trends in the psychotherapy research indicate that
there is growing number of studies carried on the concept of
therapeutic alliance. This study aims to examine the relationship
between interpersonal schemas and therapeutic alliance assessed by
patients and therapist version of the Turkish Working Alliance
Inventory (WAI). Twenty-one therapists, from different theoretical
traditions, filled out the scale based on their sessions with three

185

patients. These evaluations by therapists (N=21) and patients (N=66)
have been carried out for the third or following sessions. In the first
phase, regression analyses, conducted separately for therapists and
patients, pointed out that therapists expecting submissive responses
from their mothers when they behave in a dominant manner (e.g.
interpersonal schema: complementary of the dominant situations)
perceive a good alliance with their patients. On the other hand,
patients expecting submissive responses from their fathers when they
behave in a dominant manner perceive a good alliance with their
therapists. In the second phase, analyses were conducted on the basis
of therapist-patient dyads. These analyses revealed that when the
therapist-patients

dyads

report

high

level

of

expectation

of

complementary responses in dominant situations, therapists in these
dyads are more likely than patients to perceive a good alliance in the
bond component. Therapist-patients dyads reporting high level of
expectation of complementary responses in dominant situations
perceive a good alliance also in the goal component. General
evaluation of these findings yielded that therapist-patient dyads
expecting more complementary responses in dominant situations
perceive more agreement on the bond and goal dimensions of the
alliance.
Key Words: Interpersonal Schemas and Therapeutic Alliance
GİRİŞ
Bilişsel kuram çerçevesinde oluşturulmuş bilgi birikimini, kişilerarası
ilişkilere yönelik kuramsal bir çerçeveyle bütünleştiren Safran (1990),
bilişsel

süreçleri,

"benlik"

ve

"diğerleri"

açısından

tanımlayarak

kişilerarası şema kavramını geliştirmiştir. Yazar, Bowlby’nin (1969)
bağlanma kuramından hareketle, kişilerarası şemaların bağlanma
figürleriyle olan etkileşimleri yordama olanağı verdiğini belirtmektedir.
Ayrıca,

kişilerarası

şema

kuramlarda

vurgulanan

Tamamlama

ilkesi,

kavramsallaştırmasında,

tamamlama

etkileşimde

ilkesini

bulunan

iki

kişilerarası

temel

almaktadır.

insanın,

birbirlerinin

davranışlarını karşılıklı olarak etkilediği gözlemini ifade etmektedir
(Kiesler, 1996). Bu ilkeden hareketle Safran (1990), işlevsel olmayan
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yapıların devamlılığının, bilişsel-kişilerarası bir döngüye işaret ettiğini
belirtmektedir. Buna göre, kişilerarası şemalar, gelişimsel bağlamda
uyuma yönelik olarak gelişmektedir; ancak, bilişsel kişilerarası döngü
nedeniyle, her bağlamda ve etkileşime girilen herkesle şekillenmeye
devam

ettikleri

için

yeni

durumlara

uyum

sağlamakta

güçlük

yaratabilmektedir. Safran (1990; 1998) bu açıdan, terapötik ilişkinin,
bilisel-kişilerarası

döngüyü

canlandıran

bir

bağlam

olabileceğine;

başka bir deyişle, terapötik ittifak olgusunun, kişilerarası şemaların
keşfi ve değiştirilmesi sürecinde bir araç olarak görülebileceğini
önermektedir.

Yazar

tarafından

örneklendiği

gibi,

"terapistin

sessizliğini bir ketleme olarak deneyimleyen bir hasta, diğer insanların
duygusal olarak yanında olmadığı yönünde bir algılama eğiliminde
olabilir. Terapistin aktif müdahalelerini bir ketleme gibi algılayan bir
hasta ise, diğer insanları kontrolü elinde tutan taraf olarak algılama
eğiliminde

olabilir"

(Safran,

1993,

s.13

).

Dolayısıyla,

hastanın,

terapistin davranışlarının anlamına ilişkin yapılandırmaları, kişilerarası
ilişkileri

anlamlandırmasındaki

yönlendirici

ilkelere

ulaşmasında

önemli ipuçları sağlamaktadır.
Aktarılanlara paralel olarak Bordin'in (1979;1994), psikodinamik
yaklaşım

kökenli

kapsayacak

terapötik

biçimde

ittifak

yeniden

nosyonunu,

tüm

kavramsallaştırdığı

yaklaşımları

görülmektedir.

Bordin, terapötik ittifakı temelde bir ilişki bütünü olarak görmekle
birlikte,

bu

olguyu

teknik

olarak

üç

yapının

bileşimi

olarak

tanımlamaktadır. Birinci bileşen; terapist ve hasta arasındaki görevleri
ya da belirli bir tekniğin uygulanması açısından yapılan bir anlaşmayı
içermektedir. İkinci bileşen; tedavinin amaçlarında ya da öngörülen
sonuçlarındaki
terapist

ve

anlaşmaya

hasta

işaret

arasındaki

etmektedir.

karşılıklı

Üçüncü

güven

ve

bileşen

kabulü

ise

içeren

duygulanımsal bağı kapsamaktadır.
Görüldüğü gibi Bordin'in önerdiği bu kuramlar-üstü bakış açısı, teknik
ve yaklaşım farklılıklarından bağımsız olarak, tüm terapötik süreçlerde
kişilerarası ilişkiler faktörünü terapinin etkinliği açısından önemli bir
noktaya

oturtmaktadır.

Bu

açıdan,

yeni

dönem

psikoterapi

araştırmalarında ise, değişim sürecinin terapötik ittifakı oluşturan
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bileşenler olarak terapist ve hasta arasındaki ilişkiye odaklanıldığı; ve
terapötik ittifakın değişimin en iyi yordayıcısı olabileceği bulgusunun,
psikoterapi araştırmalarında dönüm noktası olarak kabul edildiği
dikkati çekmektedir (Hartley, 1985; Horvath ve Greenberg, 1989;
Horvath ve Symonds, 1991; Martin, Garske ve Davis, 2000). Terapötik
ittifak, yer aldığı psikoterapötik yaklaşımdan bağımsız ve temel
nitelikte bütünleyici bir değişken olarak görülmektedir (Gaston, 1990;
Wolfe ve Goldfried, 1988;

Kiesler ve Watkins, 1989;

Muran, Segal,

Samstag ve Crawford, 1994; Krupnick, Sotsky, Simmens ve ark. 1996
Gaston, Thompson,

Gallagherve ark. (1998, Castonguay, Goldfried,

Wiser ve ark.,1996; Kiesler, 1996; Castonguay ve Beutler, 2006).
grup

çalışma,

hastalara

ilişkin

kişilerarası

özellikler

ile

Bir

ittifak

arasındaki bağlantılara işaret etmektedir (örn. Kiesler ve Watkins,
1989; Soygüt, Safran ve Nelson, 2001).

Benzer biçimde, son on yıla

damgasını vuran bağlanma kuramının yansımaları bakımından da,
terapist ve hastaların bağlanma süreçleri, erken dönem yaşantılar ve
terapötik ittifak arasındaki ilişki giderek önemli bir çalışma alanı
haline gelmektedir (örn. Mallinckrodt, 2000).
Aktarılanlar doğrultusunda, son dönem psikoterapi araştırmacılarının
yöneldikleri temel sorular şöyle sıralanabilir: (i) iyi bir terapötik ittifak
oluşumunu belirleyen etkenler nelerdir?; (ii) erken dönem yaşantıların
terapötik

ittifak

oluşumundaki

etkileri

özelliklerinin ittifak oluşumunda

nasıldır?;

(iii)

terapist

nasıl bir belirleyiciliği olabilir?

Dolayısıyla, terapist ve hastaların kişilerarası şema örüntülerinin,
ittifak oluşumuyla olan ilişkilerinin incelenmesi tarafımızca önemli bir
çalışma

alanı

olarak

değerlendirilmiştir.

Benzer

bir

çalışma

niteliğindeki, Soygüt ve arkadaşlarının çalışmasından farklı olarak, bu
çalışmada, kişilerarası şemalar sadece hastalar değil; terapistler
açısından da değerlendirilmiştir. Ayrıca, sadece yakın arkadaşa ilişkin
şemaların değerlendirildiği sözü edilen çalışmadan farklı olarak, bu
çalışmada, erken dönem yaşantıları daha iyi yansıtacağı varsayımıyla,
anne ve babaya ilişkin kişilerarası şemalar incelenmiştir.
YÖNTEM
Katılımcılar
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a.Hastalar
Ankara ve İstanbul’da çalışan 21 terapist aracılığıyla ulaşılan bu grup,
çeşitli sorun alanları için yardım alan 40 kadın (% 60.1), 23 erkek (%
34.8) olmak üzere toplam 63 kişiden oluşmuştur. Yaş ortalaması 29.7
(SS=8.9) olan katılımcıların, % 62.1’i bekar, % 69.7’si, büyük şehirde
yaşamakta, %78.7’si üniversite ve üzeri eğitim düzeyine sahiptir.
Terapist ya da hasta formlarından birinde ya da her ikisinde yetersiz
sayıda madde işaretlendiğinde, ilgili ikililer analiz dışında bırakılmıştır.
Bu nedenle, son analizler toplam 54 ikili üzerinden yapılmıştır.
b.Terapistler
Terapist katılımcılar, Ankara ve İstanbul’da çalışan, 16 kadın (% 76), 5
erkek (% 24) olmak üzere toplam 21 kişiden oluşturmuştur. Ortalama
deneyim süresi 12.7 yıl (SS=7.3) olan terapist katılımcıların, % 60’ı
psikolog, % 20’si psikiyatr;

% 20’si psikolojik danışmandır. % 50’si

yüksek lisans, % 30’u doktora, % 20’si de Tıpta uzmanlık derecesine
sahiptir. % 42’si bilişsel-davranışçı, % 33’ü entegratif ve eklektik
yaklaşımı

uygulayan

katılımcılar

yaklaşımlar

arasında,

danışan

varoluşçu

yaklaşımlar

arasında

merkezli,

bulunmaktadır.

temsil

geştalt,
Bu

edilen

diğer

psikoanalitik

çalışmanın

ve

temel

değişkenlerinden biri olan terapötik ittifakın, kuramlardan bağımsız
bir olgu olarak tanımlanması nedeniyle, çalışmamızda farklı kuramsal
ardalana

sahip

terapistlerin

temsil

edilmesine

özellikle

dikkat

edilmiştir.
Veri Toplama Araçları
Terapötik İttifak Ölçeği (TİÖ)
TİÖ’ne ilişki ayrıntılı bilgiler giriş bölümünde aktarıldığı için burada
ölçeğin sadece yapısına ilişkin özellikler özetlenmiştir. Kendini bildirim
türünde olan ve 36 maddeden oluşan ölçek, Bordin’in (1979) terapi
ittifakı tanımına dayanmakta; görev, amaç ve duygusal bağ olmak
üzere üç boyuttan oluşmaktadır. Her bir boyut için puan alınabileceği
gibi ölçek toplam puanı da elde edilebilmektedir. Her bir alt ölçek 7’li
Likert tipi ölçeklemeye sahip 12 maddeden oluşmaktadır. Psikometrik
çalışmalar ölçeğin geçerli ve güvenilir bir yapıya sahip olduğunu
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göstermiştir (Horvath ve Greenberg, 1989; Horvath ve Symonds,
1991). Ölçeğin Hasta Formu, Terapist Formu ve Gözlemci Formu olmak
üzere üç değişik formu bulunmaktadır. Bu çalışmada hasta (TİÖ-HF) ve
terapist (TİÖ-TF) kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe formunun psikometrik
özelliklerine ilişkin yürütülen çalışmalar kabul edilebilir düzeylerde
geçerlik ve güvenirliğe işaret etmiştir (Soygüt ve Işıklı, 2008).
Kişilerarası Şemalar Ölçeği (KŞÖ).
KŞÖ, bu çalışmada birleşen geçerliğinin değerlendirilmesi amacıyla
kullanıldığı için burada araca ilişkin kısa bir tanıtım yapılmıştır (Ayrıntı
için bkz. Boyacıoğlu ve Savaşır, 1995).
Hill ve Safran (1994) tarafından geliştirilen ölçek, 1982 Kişilerarası
Döngü’de (1982 Interpersonal Circle) temsil edilmekte olan kutuplu
döngü (circumplex) modelindeki 16 bölümü (Kiesler, 1983) temel alan
kişilerarası

davranışa

ilişkin

16

senaryodan

oluşmaktadır.

1982

Kişilerarası Döngü’de dikey eksen kontrol boyutunu temsil etmektedir.
Kişilerarası kuramlarda önerilen tamamlama sürecini değerlendirmeye
yönelik olarak, eksenin üst bölümünde baskınlık, alt bölümünde ise
pasiflik durumları bulunmaktadır. Yatay eksen, birlikte olma boyutunu
temsil etmekte olup, eksenin bir ucunda dostluk, diğer ucunda ise
düşmanlık durumları yer almaktadır. Tamamlama ilkesine göre, birlikte
olma boyutuna ilişkin kişilerarası davranışlar kendisiyle (örn. dostluk
dostluk ile); kontrol boyutuna ilişkin kişilerarası

davranışlar ise

karşıtıyla (örn. baskınlık pasiflik ile) tamamlanmaktadır.
KŞÖ’de bireylerden, önemli diğerlerini (örn. anne, baba ve yakın
arkadaş vb.) düşünerek, 16 senaryoda belirtilmekte olan durumlarda
kendileri bir davranışta bulunduklarında, o kişinin buna nasıl tepkide
bulunacağına ait beklentileri sorulmaktadır. Puan aralığı -1 ile 1
arasında değişmektedir. Böylelikle önemli diğerlerinin, katılımcıların
davranışlarına karşı nasıl tepkide bulunacaklarına yönelik beklentileri
(kişilerarası

şemalar)

incelenmektedir.

Dolayısıyla,

katılımcıların

davranışlarına rehber olan kurallar ve stratejiler hakkında vardamalar
yapılabilmektedir. Başka bir deyişle, tamamlama ilkesinde sözü edilen
değişkenler değerlendirilebilmektedir. Ölçeğin özgün formuna (Hill ve
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Safran,

1994)

ve

Türkçe

formuna

ilişkin

yürütmüş

oldukları

psikometrik çalışmalar, ölçeğin kabul edilebilir düzeylerde geçerli ve
güvenilir olduğunu göstermiştir (Boyacıoğlu ve Savaşır, 1995).
Demografik Bilgi Formu
Katılımcıların sosyo-demografik bilgilerini sorgulayabilmek amacıyla
araştırmacılar tarafından iki farklı biçimde bilgi formu düzenlenmiştir.
Hastalara yönelik olan formda yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi gibi bilgilere
yönelik anket maddelerinin yanı sıra aldıkları psikoterapi hizmetinin
kalitesi

ve

bu

hizmetin

yararlılığına

ilişkin

beş

madde

de

bulunmaktadır. Terapist formunda ise demografik bilgi sorgulamasının
yanı

sıra

psikoterapi

pratiğinde

kendilerini

en

yakın

buldukları

kuramsal ardalana ilişkin soru maddeleri de yer almaktadır.
İşlem
Sözü edilen ölçeklerin değerlendirilmesini içeren uygulamalar, resmi
kurum ve özel merkezlerde çalışmakta olan 21 terapist aracılığıyla
yürütülmüştür. Formlar ilgili merkez koordinatörlerine kapalı zarflar
içinde grup olarak ulaştırılıp, aynı şekilde geri alınmıştır. Dolayısıyla,
terapist-hasta ikililileri formlar üzerinde yer alan kodlama sistemiyle
belirlenerek

kimlik

bilgilerinin

gizliliği

sağlanmıştır.

Gizliliğe

ve

araştırmanın amacına ilişkin gerekli bilgiler formların ilk sayfasında
aktarılmıştır. Her bir terapistten izlemekte olduğu hastalardan üçünü
seçkisiz olarak çalışmaya dahil etmesi istenmiştir. Terapistler, sözlü
onamını

aldıkları

hastalarına,

formları

kapalı

zarf

aracılığıyla

uygulamışlardır. Kendileri de görüşmenin hemen ardından TİÖ-Terapist
formunu ve diğer ölçekleri doldurmuştur Uygulamalar, en az üçüncü
oturumunu

tamamlamış

psikoterapi

görüşmelerini

kapsamıştır.

Formlar, seçkisiz olarak belirlenen bir görüşmenin sonrasında ve o
görüşme ile ilgili olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR
Araştırma verilerinin analizi iki temel aşamada yürütülmüştür. Birinci
aşamada, terapist ve hastaların kişilerarası şemalarının, kendi ittifak
değerlendirmeleri

üzerindeki

yordayıcı

gücü

bağımsız

olarak
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modellenmiştir. Bireyler en küçük analiz birimi olarak ele alınarak,
terapistlere ve hastalara ait veriler birbirinden bağımsız gruplar
olarak değerlendirilmiştir. İkinci aşamada ise, aynı görüşmeye ilişkin
terapist-hasta ikililerinden elde edilen ittifak değerlendirmeleri, ilişkili
ikililer olarak incelenmiştir. Bu doğrultuda, terapist-hasta ikilileri en
küçük analiz birimi olarak ele alınarak ikili analizleri yapılmıştır.
Terapist ve Hasta Açısından Kişilerarası Şemaların İttifak Düzeyini
Yordama Gücü
İlk adımda, kişilerarası şemalar ve terapötik ittifak değişkenlerini bir
modele yerleştirebilmek amacıyla, bu iki değişkenin farklı boyutları
arasındaki korelasyonlar incelenmiştir. İzleyen adımda, elde edilen
anlamlı ilişkiler göz önünde bulundurularak, regresyon modelleri
oluşturulmuş ve test edilmiştir.
Terapist Açısından Kişilerarası Şemalar ve İttifak Arasındaki İlişkiler
Terapistlere ilişkin; (KŞÖ) Anne ve Baba formları- Baskınlık, Pasiflik,
Dostluk ve Düşmanlık alt boyutları ile (TİÖ)’nin Duygusal Bağ, Amaç ve
Görev alt boyutları arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon katsayısı
kullanılarak hesaplanmıştır (Tablo 1).
Tablo 1. Terapist Açısından Kişilerarası Şemalar ile İttifak Arasındaki
Korelasyonlar
KŞÖ Anne Formu

KŞÖ Baba Formu

TİÖ

Baskınlık

Pasiflik

Dostluk

Düşmanlık

Baskınlık

Pasiflik

Dostluk

Düşmanlık

DB

,60**

,13

,03

-,25

,35

,03

,16

,07

Amaç

,55*

,08

-,09

-,23

,37

,02

,07

-,07

Görev

,62**

-,02

-,04

-,10

,38

,02

,21

-,24

Toplam

,60**

,06

-,05

-,20

,38

,02

,15

-,09

N=21

*

p<.005

Tablodan

**

p<.05

görüldüğü

gibi,

KŞÖ’nin

Anne

formunun,

Baskınlık

boyutunun tamamlanması ile TİÖ’nin toplam puanı ve tüm alt boyutları
arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı korelasyonlar gözlenmiştir:
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Duygusal Bağ (r=.60, p<.005), Amaç (r=.51, p<.05), Görev (r=.62,
p<.005) ve TİÖ toplam puan (r=.60, p<.005).
İzleyen

adımda,

terapistlerin kişilerarası

beklentilerinin

yordayıcı

gücünü belirlemek amacıyla Duygusal Bağ, Amaç ve Görev bileşenleri
için regresyon modelleri oluşturulmuştur. Korelasyon analizleri sonucu
en

yüksek

boyutunun

anlamlı

ilişkiye

tamamlanması

sahip

olduğu

değişkeni

belirlenen,

modele

Baskınlık

girilmiştir.

Basit

regresyon analizi sonuçlarına göre, KŞÖ Anne formunda, Baskınlık
boyutunun tamamlanmasının,

TİÖ’deki, Duygusal Bağ (F (1-18) =10.21,

2

R=.60, R =.36, β= .602, p<.005); Amaç (F (1-18) =6.15, R=.51, R2=.26,
,β=.505, p<.05) ve Görev (F (1-18) =11.49, R=.63, R2=.39, β=.624,
p<.005) alt boyutlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmektedir.
Baskınlık puanları, Duygusal Bağ boyutunda toplam varyansın yaklaşık
%36’sını, Amaç boyutunda %26’sını ve Görev boyutunda %39’unu
açıklamaktadır.
Hastalar Açısından Kişilerarası Şemalar ve Terapötik İttifak Arasındaki
İlişkiler
Hastaların, anne ve babalarına ilişkin kişilerarası beklentileri ve
Törapötik ittifak değerlendirmeleri arasındaki

ilişkileri belirlemek

amacıyla Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır (Tablo 2).
Tablo 2. Hasta Açısından Kişilerarası Şemalar ile İttifak Arasındaki
Korelasyonlar
KŞÖ Anne Formu

KŞÖ Baba Formu

TİÖ

Baskınlık

Pasiflik

Dostluk

Düşmanlık

DB

-,17

,01

-,01

-,08

Amaç

-,05

-,04

-,14

-,22

Görev

-,02

-,10

-,06

-,04

-,09

-,05

-,09

-,14

Toplam

N=55

*

p<.05

Tablodan

**

Baskınlık

Pasiflik

Dostluk

Düşmanlık

,020

-,04

-,04

,20

,09

-,25

,27*

,06

,11

-,29*

,34**

,11

.07

,30*
,30*

-,23

p<.01

görüldüğü

gibi,

KŞÖ’nin

Baba

formunun,

boyutunun tamamlanması ile TİÖ’nin toplam puanı

Baskınlık

(r= . 34, p<.05),
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Duygusal Bağ (r= . 30, p<.05), Amaç (r= . 31, p<.05) alt boyut
puanları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı korelasyonlar ve
Görev (r= . 27, p<.05) alt boyutu arasında zayıf düzeyde, pozitif ve
anlamlı korelasyonlar gözlenmiştir: Ayrıca, hastanın babasına ilişkin
kişilerarası beklentilerinin Düşmanlık boyutu ile hastanın Törapötik
İttifak Ölçeğinin Görev boyutu arasında zayıf düzeyde, negatif ve
anlamlı korelasyonlar gözlenmiştir: Görev (r= -.29, p<.05).
İzleyen adımda, KŞÖ Baba formundaki Baskınlık boyutunun, TİÖ’deki
Duygusal Bağ, Amaç ve Görev birleşenleri üzerindeki yordayıcı gücünü
belirlemek amacıyla basit regresyon analizleri yapılmıştır. Bulgulara
gore,

KŞÖ Baba formunda, Baskınlık boyutunun tamamlanmasının,

TİÖ’deki, Duygusal Bağ (F(1-55) =5.485, R=.30, R2=.09, β=.301, p<.05);
Amaç (F(1-55) =5.967, R=.31, R2=.1, β=.313, p<.05) ve Görev (F(1-55)
=4.211,

R=.27,

R2=.07,

β=.267,

p<.05)

boyutlarının

anlamlı

bir

yordayıcısı olduğu görülmektedir. Baskınlık puanları, Duygusal Bağ
boyutunda

toplam

varyansın

yaklaşık

%9’unu,

Amaç

boyutunda

%10’nunu ve Görev boyutunda %7’sini açıklamaktadır. Babayla ilişkili
Baskınlık ve Düşmanlık puanlarının Görev birleşeni üzerindeki ortak
etkisini belirlemeye yönelik yapılan çoklu regresyon analizi bu tür bir
modellemenin anlamlı olmadığını göstermiştir (p>.05).
Genel değerlendirmede, baskınlık değişkenine dayalı modellemelerin
terapist açısından ittifakın %30’undan fazlasını yordayabilirken; hasta
açısından, %10’luk bir açıklama olanağı sunabildiği görülmektedir.
Terapist-Hasta İkililerinin İttifak Puanlarının İlgili Kişilerarası Şemalar
Açısından Değerlendirilmesi
İkinci aşamada,
olduğu

terapötik ittifak bileşenleriyle anlamlı ilişkilere sahip

belirlenen

kişilerarası

şema

örüntüleri

ile

terapist-hasta

ikililerinin aynı görüşmeye yönelik terapötik ittifak değerlendirmeleri
arasındaki ilişkilere yönelik analizler yürütülmüştür. Buna göre, sadece
“terapistler

için

annelerine

yönelik

baskınlık

boyutundaki

tamamlanma beklentisi” ve “hastalar için babalarına yönelik baskınlık
boyutundaki tamamlanma beklentisi” değişkenleri incelemeye dahil
edilmiştir.

Bu doğrultuda, ilk olarak, belirtilen kişilerarası şema
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birleşenleri ortancadan bölünerek sınıflama düzeyinde bir değişkene
dönüştürülmüştür. Elde edilen yeni değişkene ait düzeyler ve katılımcı
sayıları Tablo 3’de verilmiştir.

Tablo 3. Baskınlık Düzeyi Temel Alınarak Oluşturulan Sınıflamalar ve
İkililerin Sayısal Dağılımı

Hasta
(Baba Baskınlık)

Terapist (Anne Baskınlık)
Düşük
Yüksek
GRUP 1
GRUP 2
13 ikili
21 ikili
GRUP 3
GRUP 4
5 ikili
15 ikili

Düşük
Yüksek

İzleyen adımda, ikili analizi için gereken ön koşulların sağlanıp
sağlanmadığı incelenmiştir. Bilindiği gibi, ikili analizi yaklaşımı her iki
kişiden aynı
örneklem

değişken üzerinde ölçüm alındığında ve bu kişiler
içinde

sadece

birbirleriyle

ilişkili

olduklarında

kullanılabilmektedir (Kenny, 2007). İşlem yolunda aktarıldığı gibi, bu
çalışmada terapist-hasta ikililerinden, beraber yürüttükleri bir terapi
görüşmesini terapötik ittifak açısından değerlendirmeleri istenmiştir.
Belli bir ikili oluşturan bireylerden elde edilen puanlar birbiriyle
bağlantılı

olmasına

bağımsızdır.

Bu

karşın

nedenle,

diğer

terapist-hasta

çalışmanın

verilerinin

ikililerinden
ikili

analizi

yöntemleriyle değerlendirilmeye uygun olduğu görülmüştür. Ayrıca, bu
çalışmada terapist ve hastaya ait ittifak puanları ayrıştırılabilir ve
sürekli değişkenler olduğu için, ilgili puanların analizlerde denekler içi
ve bağımlı değişken olarak incelenmeleri uygun bulunmuştur.
İkili

analizinin

bir

sonraki

adımı

olarak,

bağımsızlık

derecesi,

ayrıştırabilir ikililer için önerilen Pearson korelasyon katsayısı ile
hesaplanmıştır
terapötik

(Kenny,

ittifak

birleşenleri

2007).

değişkeninin

açısından

Bulgular,
Duygusal

istatistiksel

olarak

terapist-hasta
bağ,

Amaç

anlamlı

ikililerinin
ve

ilişkilere

Görev
sahip

olmadıklarına işaret etmektedir (p>.05). Bu durumda ikililer bağımsız
olarak kabul edilmiş ve bağımsız ikililer arasındaki farklılıkları test
etmek

için

ise

paired

t-testi

analizleri

yürütülmüştür.

Bulgular,
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terapist-hasta ikililerinin ittifak ölçeğinin birleşenlerinden aldıkları
puanlar

açısından

etmektedir
analizler

anlamlı

(p>.05).

temel

Sonuç

alındığında

bir

farklılık

olarak,
bu

bu

göstermediğine

noktaya

çalışmanın

işaret

kadar

yürütülen

örneklemini

oluşturan

terapist-hasta ikililerinin ayrıştırılabilir ve bağımsız ikililer olduğu,
ikililerin

katıldıkları

görüşmeye

yönelik

karşılıklı

değerlendirmelerinden elde ettikleri puanların belli bir yönde anlamlı
bir ilişki göstermediği gibi, birbirinden anlamlı derecede farklı da
olmadığı görülmektedir.
İzleyen adımda, ilgili kişilerarası şema örüntülerine göre terapisthasta ikililerinin kendi içlerindeki ilişkileri incelenmiştir. Bu çalışmanın
yapısı ve örneklem genişliği göz önünde bulundurulduğunda,

ikili

analizinde sonuç değişkeni üzerinde birden fazla faktörün etkisini
incelemek amacıyla,

tek faktör üzerinde tekrarlı ölçümler için

varyans analizi kullanılmıştır. Terapötik ittifak ölçeğinin her bir boyutu
denekler içi faktör olarak (örn, Terapist Görev-Hasta Görev) ve
bölümün

başında

tanımlanan

kişilerarası

şema

değişkeni

deneklerarası faktör (GRUP 1, 2, 3, 4) olarak alınarak 2X4’lük desenler
oluşturulmuştur. İttifağın her bir boyutu için yürütülen analizler
aşağıda özetlenmiştir.
Duygusal Bağ
Terapist-hasta ikililerinin duygusal bağ puanlamalarında dört farklı
kişilerarası ilişki örüntüsü çerçevesinde gözlenen değişimlerin anlamlı
bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin analiz sonuçları Tablo 4’de
verilmiştir. Analizlere ilişkin pilot grafik şekil 1’de verilmiştir.
Tablo 4. Farklı Kişilerarası İlişki Örüntüleri Sergileyen Terapist-Hasta
İkililerinin İttifak Birleşenleri Açısından Değerlendirildiği Son Testi
Tekrarlı ANOVA Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
DUYGUSAL

Kareler
toplamı

sd

Kareler
ortalaması

F

p

Eta
Kare

BAĞ
Deneklerarası
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GRUP
Hata
Denekleriçi
Ölçüm

452.79
5960.59

3
50

150.93
119.21

1.27

.30

.070

(terapist-

169.75

1

169.75

2.57

.115

.049

674.80
3304.14

3
50

224.93
66.08

3.40

.025

.170

1335.58
6673.840

3
50

445.19
133.477

3.34

.027

.167

.52

.476

.010

4.82

.005

.224

.206

.087

.555

.007

.002

.258

hasta)
GRUP*Ölçüm
Hata
AMAÇ
Deneklerarası
GRUP
Hata
Denekleriçi
Ölçüm
(terapist-

42.99

1

42.99

1204.76
4163.40

3
50

401.59
83.27

492.541

3

164.180

Hata
Denekleriçi
Ölçüm

5191.125

50

103.823

(terapist-

23.992

hasta)
GRUP*Ölçüm
Hata
GÖREV
Deneklerarası
GRUP

hasta)
GRUP*Ölçüm
Hata

1.00
0
3.00

1181.505

0
50.0

3393.681

00

1.58
1

23.992

.353
5.80

393.835

2

67.874

Analiz sonuçları, Kişilerarası ilişki şemalarının (GRUP) ve terapist ya
da hasta olma durumunun (ölçüm) duygusal bağ puanları üzerinde
temel etkisinin olmadığına işaret etmektedir (p>.05). Ancak, her iki
değişkenin ortak etkisinin anlamlı olduğu belirlenmiştir (F (3-50)=3.40,
p<

.05,

µ2=.17).

açıklayabilmektedir.

Bu

etki

ortaya

Kişilerarası

çıkan

şema

varyansın
ve

%17’ni

terapist-hasta

değişkenlerinin ortak etkisinin hangi gruplarda anlamlı olduğunu
bulabilmek

için

t-testleri

yapılmıştır.

Bonferroni

düzeltmesi

göz

önünde bulundurularak anlamlılık düzeyi α=.0125 olarak alındığında,
t-testi sonuçları, sadece GRUP 4’de duygusal bağ puanlarının terapisthasta ikilileri içinde anlamlı bir farklılık gösterdiğine işaret etmektedir
(t=3.42, p<.005). Buna göre, GRUP 4 için, yani ikilinin her iki üyesinin
de tamamlanma beklentisi yüksek olduğunda, terapistler (Ort.=78.53,
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SS=5.63) aradaki duygusal bağın derecesini, hastalara (Ort.=72.93,
SS=6.67) göre daha olumlu değerlendirmektedir.
Şekil 1. Kişilerarası İlişki Gruplarına Göre Terapist-Hasta İkililerinin
Terapötik İttifak Alt Boyut Puanlarına İlişkin Pilot Grafikler

-

--

Terapist, Hasta
Amaç
Terapist-hasta ikililerinin Amaç puanlamalarında dört farklı kişilerarası
ilişki örüntüsü çerçevesinde gözlenen değişimlerin anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediğine ilişkin analiz sonuçları Tablo 4’de verilmiştir.
Bulgular, kişilerarası şemalarının amaç birleşeni üzerinde temel bir
etkisinin olduğuna (F(3-50)=3.34, p< .05, µ2=.167); ancak, terapist-hasta
faktörünün temel bir etkiye sahip olmadığına işaret etmektedir
(p>.05). Kişilerarası şemalar kendi başına varyansın % 16.7’sini
açıklayabilmektedir.

Ayrıca,

kişilerarası

şema

ve

terapist-hasta

değişkenlerinin ortak etkisinin anlamlı olduğu gözlenmiştir (F (3-50

)

2

=4.82, p< .005, µ =.224). Bu ortak etki ortaya çıkan varyansın %
22.4’nü açıklayabilmektedir. Analizlere ilişkin pilot grafik Şekil 1.’de
verilmiştir.
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Kişilerarası şemaların temel etkisinin kaynağı, LSD testi kullanılarak
değerlendirilmiştir.

Buna

göre,

GRUP

1’de

yer

alan

ikililerin

ortalamaları (Ort.=66.12, SS=2.27), GRUP 3 (Ort.=75.70, SS =3.65) ve
GRUP 4’te (Ort.=74.03, SS =2.11) yer alanlardan anlamlı düzeyde daha
düşüktür.

Başka

bir

ifadeyle,

hem

terapist

hem

de

hastanın

tamamlanma beklentisinin düşük olduğu ikililer (GRUP 1), ittifakın
Amaç birleşenini terapistin tamamlanma beklentisi yüksek-hastanın
düşük olan (GRUP 3) ve her iki katılımcının da tamamlanma beklentisi
yüksek olan (GRUP 4) (Ort. =74.03, SS=2.11) ikililere göre daha
olumsuz değerlendirmişlerdir. Ayrıca, GRUP 2 (Ort.=68.24,SS=1.78) ve
GRUP 4 arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Buna göre,
terapistin, tamamlanma beklentisinin, düşük-hastanın yüksek olduğu
ikililer (GRUP 2) her iki katılımcının da tamamlanma beklentisi yüksek
olan

(GRUP

4)

ikililere

göre

amaç

birleşenini

daha

olumsuz

değerlendirmişlerdir.
Kişilerarası şema ve terapist-hasta değişkenlerinin ortak etkisinin
hangi gruplarda anlamlı olduğunu bulabilmek için t-testleri yapılmıştır.
Bonferroni düzeltmesi göz önünde bulundurularak anlamlılık düzeyi
α=.0125 olarak alındığında,

t-testi sonuçları GRUP’lar arasında

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığına işaret etmiştir (p>.05).
Görev
Terapist-hasta ikililerinin görev puanlamalarında dört farklı kişilerarası
ilişki örüntüsü çerçevesinde gözlenen değişimlerin anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediğine ilişkin analiz sonuçları Tablo 4’de verilmiştir.
Her iki faktör için ittifakın görev birleşeninde anlamlı temel etkiler
gözlenmemiştir (p>.05). Sonuçlar, kişilerarası şema ve terapist-hasta
olma durumunun ortak etkisinin anlamlı olduğuna işaret etmektedir
(F(3-50)=5.802, p< .005, µ2=.258). Bu etki ortaya çıkan varyansın
%25.8’ini açıklayabilmektedir. Analizlere ilişkin pilot grafik Şekil 1’de
verilmiştir.
Bonferroni düzeltmesi göz önünde bulundurularak anlamlılık düzeyi
α=.0125 olarak alındığında ortak etkinin hangi gruplar için anlamlı
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olduğunu belirlemeye yönelik yapılan t-test bulguları, GRUP 4 için
ittifakın

görev

birleşeninde

terapist-hasta

ikilileri

içinde

anlamlı

farklılık olduğuna işaret etmektedir. Buna göre, GRUP4 için, ikilinin her
iki üyesinin de tamamlanma beklentisi yüksek olduğunda, terapistler
(Ort.=74.33, SS=5.04) görev konusunda hem fikir olduklarını hastaya
(Ort.=69.33, SS=7.14) göre daha olumlu değerlendirmektedir.
TARTIŞMA
Kişilerarası Şemalar ve Terapötik İttifak Arasındaki İlişkilerin Bağımsız
Değerlendirilmesi
Terapistler

açısından

değerlendirmeler

yürütülen

açısından,

incelemelerde,

kişilerarası

annelere

şemaların

ilişkin

Baskınlık

boyutunun tamamlanması ile terapötik ittifakın tüm boyutları arasında
anlamlı

ilişkiler gözlenmektedir. Ayrıca, ilgili

terapistler

açısından

görülmektedir.

Buna

algılanan
göre,

ittifak

terapistler,

şema örüntüsünün,

düzeyini

yordayabildiği

anneleriyle

ilişkilerinde,

yönlendiren ve karar veren kişi rolünü aldıkları durumlarda, anneleri
tarafından bu rolün kabul göreceğini bekliyorlarsa; başka bir deyişle,
ilişkide kontrol sahibi olduklarını algılıyorlarsa, hastalarıyla, Duygusal
Bağ, Görev ve Amaç boyutlarında iyi bir ittifak kurabildiklerini
düşünmektedir.
Diğer

taraftan,

hastalar

açısından

yürütülen

incelemelerde

ise,

babalara ilişkin değerlendirmeler açısından, kişilerarası şemaların
baskınlık

boyutunun

tamamlanması

ile

terapötik

ittifakın

tüm

boyutları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler gözlenmektedir. Buna
göre, hastalar, babalarıyla ilişkilerinde, yönlendiren ve karar veren kişi
rolünü

aldıkları durumlarda,

babaları

tarafından bu rolün kabul

göreceğini bekliyorlarsa; başka bir deyişle, ilişkide kontrol sahibi
olduklarını algılıyorsa, terapistleriyle Duygusal Bağ, Görev ve Amaç
boyutlarında iyi bir ittifak kurabildiklerini düşünmektedir.
Hastaların değerlendirmeleri açısından anlamlı görülen diğer bir
kişilerarası şema boyutu ise düşmanlığın tamamlanmasına ilişkin
örüntüdür. Bu noktada, hastaların babalarına ilişkin değerlendirmeleri
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açısından, kişilerarası şemaların Düşmanlık boyutunun tamamlanması
ile terapötik ittifakın görev boyutu arasında negatif yönde anlamlı
ilişkiler gözlenmiştir. Buna göre, hastalar, babalarıyla ilişkilerinde,
soğuk, uzak, tartışmacı yaklaştıklarında, babalarından da bu yönde
karşılıklar

bekliyorlarsa,

terapistleriyle

terapi

sürecinin

görevleri

açısından iyi bir ittifak kuramadıklarını düşünmektedir. Bu açıdan,
kuramsal olarak beklendik olarak, işlevsel olmayan kişilerarası şema
örüntüleriyle terapötik ittifak düzeyi arasında ters yönde bir ilişki
örüntüsü gözlenmiştir.
Hastaların

değerlendirmeleri

açısından,

benzeri

çalışmalar,

kişilerarası ilişkilerin Pasiflik boyutu ile iyi bir terapötik ittifak
oluşumu arasındaki ilişkilere işaret etmektedir (örn. Muran, Segal,
Samstag ve Crawford, 1994; Soygüt, Safran ve Nelson, 2001). Mevcut
çalışmayla benzer olarak kişilerarası şemaların incelendiği, Soygüt ve
arkadaşlarının çalışmasında,

hastaların, yakın arkadaşlarıyla olan

ilişkilerinde, Pasiflik boyutunun tamamlanmasına ilişkin beklentilerin
artması

ile

iyi

bir

ittifak

oluşumu

arasında

doğrusal

ilişkiler

gözlenmiştir. Yazarların da yorumladığı gibi, gereksinim duyduğunda,
diğer kişinin kontrolü ele alacağı, destek vereceği yönündeki bu
kişilerarası şema örüntüsü, psikoterapötik ilişkinin doğası açısından
anlaşılır görünmektedir. Bizim bulgularımızdan farklı olarak,

Soygüt

ve arkadaşlarının çalışmasında, Baskınlık boyutunun tamamlanması ile
iyi bir ittifak oluşumu arasında negatif ilişkiler gözlenmiştir. Yöntem
farklılıkları nedeniyle bu noktada doğrudan bir karşılaştırma yapmak
güç görünmektedir. Diğer çalışma, Batıda yürütülmüş olup, sadece
hastaların yakın arkadaşlarına ilişkin kişilerarası şema örüntülerine
dayalıdır. Ayrıca, verilerin tamamı kısa süreli bir bilişsel davranışçı
terapi sürecinin üçüncü görüşmesini yansıtmaktadır. Bununla birlikte,
birbiriyle çelişkili görünen her iki bulgu da kuramsal açıdan anlaşılır
görünmektedir. Hastalar, yakın arkadaşlarla olan ilişkide, yönlendiren
ve karar veren kişi rolünü aldıkları durumlarda, onlardan bu rolün
kabul göreceğini bekleme eğiliminde iseler, başlangıçta (üçüncü terapi
oturumunda) özellikle bir bilişsel davranışçı terapistin baskın konumu
ile iyi bir ittifak oluşturamayabilirler (Soygüt ve ark., 2001). Diğer
taraftan,

bireylerdeki

baskınlığın

tamamlanması

yönündeki
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beklentiler, onlardaki kişilerarası ilişkilerde kontrol algısına işaret
etmektedir. Batıda ve Türkiye’de yürütülen çalışmalarda psikolojik
sağlıkla doğrusal yönde ilişkiler göstermiştir (örn. Hill ve Safran, 1994;
Soygüt ve Savaşır, 2001). Bu açıdan bakıldığında, terapistler ve
hastalar açısından ebeveynleriyle olan ilişkilerdeki kontrol algısı;
başka

bir

deyişle

“ilişkide

kendinin

güçlü

hissetme”

temel

duygusunun, onların psikoterapötik ilişki içerisinde iyi bir ittifak
kurma

olasılığını

çalışmamızda,

artırması

verilere

ulaşılması,

her

iki

kullanımını

yansıtan

yorumlar,

spekülatif

ebeveynine

yönelik

anlaşılır

ağrılıklı

taraf
bir
bir

olarak

açısından,
durum

ilerleyen

ilişkide

olarak

çerçevede

kişilerarası

görünmektedir.

görüşmelerde

kontrolün

yorumlanabilir.

sağlıklı
Aktarılan

değerlendirildiğinde,

beklentilerinin,

Bizim

terapötik

bireyin
ittifaka

yansıyış biçimi ile ilerleyen yaşamında tercihleri çerçevesinde kurduğu
ilişkilerdeki (yakın arkadaşlık) kişilerarası ilişki örüntülerinin ittifak
değerlendirmesine

yansıyış

biçimi

arasında

farklılıklar

olması

beklendik bir durum olarak görülebilir. Bu tür benzerlikler ve zıtlıkların
farklı değişkenler çerçevesinde değerlendirilmesinin ittifak olgusuna
yönelik

kavrayışımızı

zenginleştirmesi

mümkün

gözükmektedir.

Soygüt ve arkadaşlarının (2001) çalışması ve bu çalışma, ittifak
üzerinde farklı kişilerarası ilişki boyutlarının etkin olduğuna işaret
etmelerine karşın, her iki çalışma da, aynı temel eksen olan Kontrol
boyutunun (pasiflik ve baskınlık) ittifak ile olan ilişkisinin önemine
işaret etmektedir. Diğer taraftan,

çalışma kapsamında Birlikte Olma

ekseni üzerinde yer alan ve ittifak ile sınırlı bir ilişkisi olan tek
değişken

Düşmanlık

boyutunda,
açısından

sadece

gözlenen

boyutu

hastaların
anlamlı

olarak

belirlenmiştir.

babalarıyla

bulgular,

ilgili

Kiesler

ve

Düşmanlık

değerlendirmeleri
Watkins

(1989)

tarafından yürütülen incelemeler ile benzerlik göstermektedir. Her iki
çalışma da, düşmanlık beklentileri ile ittifak arasında ters yönde bir
örüntü olduğuna işaret etmektedir ki bu gözlem kuramsal olarak
anlaşılır görünmektedir.
Birinci aşamada yapılan analizler sonucu elde edilen bulgular toplu
olarak

değerlendirildiğinde,

kişilerarası

şemaların

ittifak

değerlendirmeleri ile anlamlı düzeyde ilişkili olduğu görülmektedir.
İlişkili

görülen

temel

değişkenin,

terapistin

Baskınlık

boyutunda
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annesi tarafından tamamlanmayı beklemesi olduğu belirlenmiştir.
Dolayısıyla, terapistlerin anneleriyle olan ilişkilerinde, baskınlığın
tamamlanması yönündeki kişilerarası şema örüntüsünün, terapistler
açısından iyi bir ittifakın oluşumunda rolü olabileceği izlenmektedir.
Öte yandan, hastanın terapötik ittifak değerlendirmelerini yordamada
kişilerarası

şema

birleşeninin

babayla

ilişkili

olarak

Baskınlık

boyutundaki tamamlanma beklentisi olduğu belirlenmiştir. Buna göre,
hastaların babalarıyla olan ilişkilerinde, baskınlığın tamamlanması
yönündeki kişilerarası şema örüntüsünün, iyi bir ittifakın oluşumunda
rolü olabileceği izlenmektedir. Düşmanlık boyutunda ise, bu ilişki
tersine bir örüntü sergilemektedir Bu açıdan, hastalar için kişilerarası
şemaların ittifak ile olan ilişkisinin terapistlere göre sınırlı kaldığı
görülmektedir. Çalışmanın dikkat çekici diğer bir bulgusu da, ittifakı
belirleyici olduğu gözlenen kişilerarası şema örüntülerinde, tutarlı
olarak,

terapistlerin

anneleriyle,

hastaların

ise

babalarıyla

olan

ilişkilerinin kritik önemi olmasıdır. Söz konusu bulgu çeşitli kuramsal
çerçevelerde yorumlanabilir görünmektedir. Bununla birlikte, batıda
da Türkiye’de de konuya ilişkin araştırmalar başlangıç aşamasında
olduğundan yeterli bir veri havuzu bulunmamaktadır.

Ayrıca, ilgili

bulgunun yorumlanması açısından, terapist-hasta ikililerindeki cinsiyet
dağılımının dengelenmesi ya da istatistiksel olarak kontrol edilmesi
önemlidir. Bu açıdan, bizim örneklemimizde, terapist ve hastaların
cinsiyet dağılımında, kadın katılımcıların benzer oranlarda, erkek
katılımcılardan fazla olduğu görülmektedir. Bu durumda, her iki grup
karşılaştırılabilir görünmekle birlikte, örneklemde, kadın terapisthasta ikililerinin de ağırlıklı temsil edildiği; dolayısıyla, farklı cinsiyet
eşleşmelerinin ya da erkek terapist-hasta ikililerinin yeterince temsil
edilmediği söylenebilir. Dolayısıyla, konuya ilişkin tartışmalı kurmasal
yorumlar

yapılmasını

erken

bulmakta;

ilgili

bulgunun

izleyen

çalışmalarda incelenmeye devam edilmesini önermekteyiz.
Çalışmada dikkati çeken diğer bir nokta, Kontrol ekseninin, Birlikte
Olma eksenine göre terapötik ittifak ile daha fazla ilişkili olabileceği
yönündeki bulgulardır. Benzer bulgular, Muran ve arkadaşlarının ve
Soygüt ve arkadaşları tarafından da bildirilmiştir. Bununla birlikte,
Kiesler ve Watkins’in çalışması Birlikte Olma ekseninden bir boyut
olan Düşmanlık değişkeninin önemine işaret etmiştir. Dolayısıyla,
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Kontrol ve Birlikte Olma boyutlarının ittifak ile olan ilişkiler açısından
farklılık

gösterip

göstermediği

ya

da

kullanılan

değerlendirme

araçlarının Kontrol boyutuna daha duyarlı olup olmadığının izleyen
çalışmalarda incelenmeye devam edilmesi önemli konular olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Terapist-Hasta İkililerinin Değerlendirilmesi
Terapötik

ittifak

değişkeninin,

Duygusal

bağ

bileşeni

açısından

yürütülen terapist-hasta ikililerine ilişkin bulgular, GRUP 4 için anlamlı
farklılıklar göstermektedir. Buna göre,
Baskınlık

Boyutunun

tamamlanma

ikilinin her üyesinin de,

beklentisi

yüksek

olduğunda,

terapistler aralarındaki duygusal bağın derecesini hastalara göre daha
olumlu değerlendirmektedir.
Diğer taraftan, terapötik ittifak değişkeninin, Amaç bileşeni açısından
yürütülen terapist-hasta ikililerine ilişkin bulgular, GRUP 1 için anlamlı
farka işaret etmektedir.

Başka bir ifadeyle, hem terapist hem de

hastanın tamamlanma beklentisinin düşük olduğu ikililer, tamamlanma
beklentisi, terapistin yüksek-hastanın düşük olan (GRUP 3) ve her iki
katılımcının da tamamlanma beklentisi yüksek olan (GRUP 4) ikililere
göre, ittifakın Amaç bileşenini daha olumsuz değerlendirmişlerdir.
Ayrıca, GRUP 2 ve GRUP 4 arasında anlamlı bir farklılık olduğu
görülmektedir. Buna göre, terapistin tamamlanma beklentisinin düşükhastanın yüksek olduğu ikililer (GRUP 2),

her iki katılımcının da

tamamlanma beklentisi yüksek olan (GRUP 4) ikililere göre Amaç
bileşenini

daha

olumsuz

değerlendirmişlerdir.

Bu

bulgular

çerçevesinde ilgili kişilerarası şemalardaki tamamlanma beklentisi her
iki taraf için yüksek olduğunda, amaçlar konusunda iyi bir ittifak
oluşması olasılığının arttığı söylenebilir. Amaç bileşeni için elde edilen
bulgular

bir

bütün

olarak

değerlendirildiğinde,

terapist-hasta

ikililerinin ilgili kişilerarası boyutlardaki tamamlanma yönündeki ortak
artışlarının, ikilinin ortak bir amaçta uzlaştıklarını gösteren marjinal
ortalamayı artırdığı gözlenmektedir. Bu noktada, ilgili kişilerarası
şemalardaki tamamlanma düzeyinin, terapist ve hastanın,

terapinin

kısa ve uzun vadeli amaçları konusundaki ittifakını ekip düzeyinde
olumlu bir şekilde yordadığı söylenebilir.
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Terapötik ittifakın Görev bileşeni açısından, farkın GRUP 4 için anlamlı
olduğuna işaret etmektedir. Buna göre, GRUP 4 için, ikilinin her
üyesinin de tamamlanma beklentisi yüksek olduğunda, terapistler,
hastalara

göre,

görevlerde

iyi

bir

ittifak

olduğunu

daha

fazla

düşünmektedir.
Terapist-hasta

ikililerine

ilişkin

bulgular

genel

olarak

değerlendirildiğinde, (1) bir psikoterapi görüşmesinde terapist ya da
hasta rolünde olmanın ve (2) bu rollerden bağımsız olarak görüşmeye
katılırken hali hazırda sahip olunan kişilerarası ilişki örüntülerinin
ortak etkisinin ittifakın üç boyutunu da yordayabildiği görülmektedir.
Psikolojik olgular söz konusu olduğunda, farklı değişkenler arasındaki
etkileşimlerin modellenmesi, tek bir değişkenin belirleyici etkisinin
gösterilmesinden

çok

daha

büyük

bir

önem

taşıyabilmektedir.

Dolayısıyla, bu etkileşimin ittifak bileşenleri arasında tutarlı olarak
devam etmesi önemli bir veridir. Kişilerarası şemaların temel etkiye
sahip olduğu tek ittifak boyutu Amaç bileşeni olarak belirlenmiştir.
Tamamlama beklentisinin ikilinin her iki üyesi içinde yüksek olması, iyi
bir ittifak oluşumunda önemli bir role sahip görünmektedir.
Genel Tartışma
Çalışmamızın bulguları, iyi bir terapötik ittifak kurulmasını artıran ya
da azaltan çeşitli kişilerarası şema örüntülerine işaret etmektedir.
Belirtilen

gözlemin,

uygulama

açısından

iki

temel

doğurgusu

olabileceği düşünülmektedir. Öncelikle, bulgularımız, terapötik ittifak
olgusunun, kişilerarası şemaların keşfi ve değiştirilmesi sürecinde bir
araç olabileceği önermelerini (Safran, 1990; 1993; 1998) destekler
niteliktedir. Bu açıdan, değişimde terapötik ilişkiyi bir araç olarak
gören bu önermeden hareketle, hastanın terapistin davranışlarının
anlamına

ilişkin

yapılandırmalarının,

onun

kişilerarası

ilişkileri

anlamlandırması hakkında önemli ipuçları sağlayabileceği söylenebilir.
Benzer biçimde, değişim modelinde terapötik ilişkinin önemine vurgu
yapan şema terapi (Young, Klosko ve Weishaar, 2003) uygulamaları
açısından da, terapötik ittifakın şemalara ulaşmadaki rolü önemli
görünmektedir. İkinci olarak, terapötik ittifakın değişimin en önemli
yordayıcısı olduğuna yönelik bulgular, psikoterapi araştırmacılarını, iyi

205

bir terapötik ittifakın oluşumundaki etkenleri incelemeye yönelttiği
hatırlanacak olursa, bulgularımız doğrultusunda aktarılan örüntülerin
ilerideki çalışmalarda incelenmesi önemli görünmektedir. Bulgularımız
ayrıca, hastaların yanı sıra terapistler açısından yapılan incelemelerin
de, değişimi anlamamızdaki değerine dikkat çekmektedir ki terapötik
ittifak kavramsallaştırmasının temelinde de, ittifakın her iki tarafın
etkileşiminin bir yansıması olması genel kabulünü desteklemektedir.
Diğer taraftan, terapötik ittifak ölçeğinin, Türkçe formunun yeni
uyarlandığı düşünüldüğünde, kişilerarası şemalar ve terapötik ittifak
arasında kuramsal olarak beklendik yönde yorumlanan bulgular, aynı
zamanda ölçeğin birleşen geçerliğinin, yani yapı geçerliğinin varlığına
yönelik ek bir kanıt olarak değerlendirilebilir.
Daha önce de vurguladığımız gibi, bu çalışma, özellikle Türkiye’de
yürütülen

araştırmalar

Çalışmamızın

başlıca

açısından

sınırlılıklar

başlangıç

arasında,

niteliğindedir.

terapötik

ittifakın

değerlendirildiği görüşmelerin, zamanlaması değişkenlik göstermesi
yer almaktadır. Bazı değerlendirmeler, psikoterapi sürecinin başlangıç
dönemine

rastlarken

bazıları

da

ilerleyen

görüşmelerde

değerlendirilmiştir. Diğer bir nokta olarak, değerlendirilen görüşmeler
farklı

psikoterapötik

yaklaşımları

Terapötik ittifakın kuramlar
psikoterapistler

arasındaki

üstü

çerçevesinde
bir

çeşitlilik

yürütülmüşlerdir.

değişken

olması

nedeniyle

tarafımızca

tercih

edilmiştir.

Ayrıca, bu tür bir çalışmada, sınırlı katılımcıya ulaşılabildiğinden, tek
bir yaklaşıma sabitlemenin pratik zorlukları olacağı görülmüştür. O
nedenle, örneklemde heterojen bir yapı sağlanarak ilgili yöntem
sorunları kontrol edilmeye çalışılmıştır.
Katılımcı sayısının sınırlı olması, bu tür değişkenlerin ve cinsiyetin
istatistiksel olarak kontrol edilmesini sınırlandırmıştır. Bunlara karşın,
izlenen yaklaşımın, terapötik ittifak ile kendine katkıları olabileceği
göz önünde bulundurulmalıdır. İşlem yolu açısından akla gelebilecek
diğer bir sınırlılık, verilere doğal ortamda ulaşılması konusudur. Ancak,
bu durum psikoterapi araştırmaları alanındaki tartışmalı noktalardan
biridir. Laboratuarda ve doğal ortamda yürütülen incelemelerin her
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ikisinin de avantaj ve dezavantajları olduğu bilinmektedir. Bizim
çalışmamız, yöntem açısından pek çok değişkenin kontrol edilememesi
dezavantajına sahiptir. Bununla birlikte, bir psikoterapi sürecinin
doğal seyrini yansıtması bakımından klinik geçerlilik avantajına da
sahip olduğu söylenebilir.

Bunlar dışında, incelenen değişkenler

kendini bildirim ölçeklerine dayalı incelenmiş olup, özellikle terapötik
ittifak açısından görüşme kayıtlarını temel alan gözlemci kodlamaları
ile

yapılacak

kapsamlı

değerlendirmelere

gereksinim

olduğu

düşünülmektedir.

Aktarılan

sınırlılıkları

göz

önünde

bulundurarak,

çalışmamızın

bulgularını, ileride yapılacak araştırmalar için umut verici bulmaktayız.
Nitekim, mevcut çalışmanın devamı niteliğinde yürütmekte olduğumuz
bir psikoterapi süreç araştırması kapsamında benzer incelemeleri
sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda, izleyen çalışmalarda, terapötik ittifak
değerlendirmesinin üçüncü görüşmeden başlayarak süreç boyunca
incelenmesi;

terapist,

hasta

dışında

gözlemci

tarafından

da

değerlendirilmesi, niceliksel ölçüm araçlarının yanı sıra görüşmelerin
görsel kayıtlarının kodlanmasına dayalı niteliksel değerlendirmelerin
yapılması; izlenen psikoterapötik yaklaşımın sabit tutulması ya da
farklı yaklaşımların karşılaştırma yapılabilecek oranlarda temsilinin
sağlanmasını önermekteyiz.
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Yazar Notları
1) Araştırma, H.Ü-BAB 03G009 ve TÜBİTAK-SOBAG104K082 no’lu proje
destekleri çerçevesinde yürütülmüştür.
2) Araştırma sürecinde, izlenen etik ilkeler açısından Türk Psikologlar
Derneği (TPD) Etik Yönetmeliğinin ilgili maddeleri temel alınmıştır.
Ayrıca, belirtilen projeler çerçevesinde, H.Ü.T.F. Tıbbi, Cerrahi ve İlaç
Araştırmaları Etik Kurulu onayı alınmıştır.
3) Bu çalışmanın katılımcıları, terapötik ittifak ölçeğinin psikometrik
özelliklerinin

incelendiği

çalışmanın

(Soygüt

ve

Işıklı,

2008)

katılımcılarıyla aynıdır. Belirtilen çalışma sırasında, katılımcılardan
ayrıca

kişilerarası

şema

özelliklerine

ilişkin

veriler

toplanmıştır.

Ölçeğin Türkçe versiyonunun kabul edilebilir düzeylerde geçerli ve
güvenilir
şemalar

olduğunun
değişkeni

gözlenmesi
açısından

üzerine,

yürütülen

çalışmanın
incelemeler

kişilerarası
bu

makale

kapsamında ayrıca rapor edilmiştir.
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Teşekkür
Çalışmamızın yürütülmesindeki önemli katkılarından dolayı, 2003-2006
dönemleri arasında HÜ Psikoloji Bölümünde Yüksek Lisans eğitimine
devam eden öğrencilerimize; çalışmanın veri toplama sürecindeki
katkılarından

dolayı

terapist

meslektaşlarımıza

ve

diğer

katılımcılarımıza teşekkür ederiz.
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