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Depresyonla Başaçıkma Ölçeği (DBÖ), hastaların çökkün duygulan ımları ve eşlik eden sorunları ile başaçıkma
biçimlerini değerlendirme aracıdır. Bu çalışmada, Kleinke tarafından geliştirilen DCQ (The Depression Coping
Questionnaire)'nün Türkçesinin güvenirliği ve geçerliliği araşurıldı . Çeviri güvenirliği için Selçuk Üniv. E ğitim
Fakültesi İngilizce Ö ğretmenliği 3. sınıf ö ğrencilerine testin Türkçe ve İngilizce formlar ının uygulaması sonrasında korelasyon katsayısı r:0.90 bulundu. Ölçeğin Türkçe formunun Hem şirelik Yüksekokulu ö ğrencilerine
uygulaması sonrasında test tekrar-test korelasyonu 0.76 idi. Testin cronbach alfa katsayısı ile ölçülen güverliği
0.89 olarak bulundu. Ölçeğin faktör analizi ise Selçuk Üniv.'nin de ğişik fakülte ve yüksek okullar ından 315 öğrenciye uygulandı. Faktör örüntüsü ortaya çıkarıldı. Bu sonuçlarla ölçeğin Türkçesinin kullan ılabilecek geçerlilik ve güvenirlilik özelliklerine sahip oldu ğu bulundu.
Anahtar kelimeler: Depresyonla başaçıkma ölçe ği, geçerlilik, güvenirlilik
Düşünen Adam; 1995, 8 (3): 24-30

SUMMARY

The Depression Coping Questionnaire (DCQ) is a mean to determine the coping styles of depressive patients
with their accompanying problems. The present study aimed to investigate the reliability and validity of DCQ
published by Klienke. For translation reliability, Turkish and English forms of the test were giyen to the 3rd
grade students of the English Language Teaching Department of Selçuk University, and a correlation coefficient
was foundas 0.90. After giyen the Turkish form of DCQ to Turk nursery students, test-retest correlation was
0.76. The reliability of the test as measured by cronbach alpha coefficient was found 0.89. The factor analysis of
the DCQ was determined on 315 students of the varied faculties of Selçuk University. Factor structur'e was revealed. The result showed that Turkish DCQ had enough validity and reliability.
Key words: Depression coping questionnaire, reliability, vadility

GİRİŞ
Başaçıkma, insanın gücünü aşan, belirgin, iç ve dış
kaynaklı stresi düzenlemede bilişsel ve davran ışsal
bir çabadır. Bu çaba, çevresel olgu ile duygusal
tepki aras ında aktif bir süreçtir (14) . Davranış bozukluğunun altında sıldıkla hatalı problem çözme
* IV. Anadolu Psikiyatri Günlerinde bildiri olarak sunulmuştur.
** Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal ı
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stratejisinin yatt ığı ileri sürülmüştür. Başaçıkmanın
çeşitli psikiyatrik bozukluklar ın patofizyolojisinde
belirgin etkisi olabilir. Uyumsuz başaçıkma biçiminin, genetik/biyolojik yatkınlığa sahip kişilerde,
psikiyatrik bir bozuklu ğun şiddeti ve zaman ını belirleyip belirlemeyece ği tartışmaladır (15).
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Yakın zamanlarda depresyonla ba şaçıkma becerisinin terapötik de ğerine olan ilgi artmıştır. Maladaptif başaçıkmarun ortaya konulmas ı, terapötik
stratejinin düzenlenmesinde ve hastaclaki değişikliğin izlenmesinde hekime yard ımcı olabilir
(13) . Genel olarak yap ılan araştırmaları n sonuçları,
duyguya odaklanma, kaçmma, hayal kurma, destek
arama ve yüzyüze gelme türü ba şaçıkma stratejilerinin psikopatolojik belirtilerle pozitif ili şki
gösterdiğini ortaya koymaktad ır (3
' 5 ' 9) .

Başaçıkma cevaplann ın sımflandınlması, başlangıç
aşamasındadır. Bu alandaki araştırmacı lar arasında
kavramlann tan ımlanması yönünden yeterli bir tutarlılık bulunmamaktad ır. Örneğin, ilk çalışmalann
bir kısmını yürüten Gurin ve ark. pasif ba şaçıkma
metodlarından aktif olanları ayırmışlardır (3). Folkman ve Lazarus (5) probleme yönelimli metodlann
duygusal yönelimli olanlardan ayırmış lardır.
,

nımlamaya çalışmak. Mantıksal analiz, stres vericiyi
anlamaya çalış ma ve muhtemel başaçı kma stratejilerinin önemini de ğerlendirmeyi içerir.
2. Probleme yönelimli başaçı kma: Daha gerçekçi

davramşlarla stresin kaynağını uzaklaştırma veya değiş tirmeyi amaçlayan cevaplar.
a. Bilgi arama: Durumu hakkı nda daha fazla bilgi
aramaya ve sosyal örgüt üyelerinden ö ğüt elde etme
çabası.
b. Problem çözme: Çözüme gitmek için durumunu
doğrudan ele almak veya inkar etmeye yönelik eylemler.
3. Duygusal yönelimli başaçı kma: Duygusal den-

geyi sürdürmeye çal ışma ve stres vericiye ba ğlı duyguları kontrol etme çabalar ı. Duygusal yönelimli başaçıkma, klasik bilinç dışı savunma mekanizmalann ı
kapsar. Bunlar anksiyeteyi idare ederler.
a. Duygusal düzenleme: Hislerini çözümleyerek ve
yaşayarak, ani ve aşırı tepkilerini önleyefek, strese
bağlı duygularını kontrol etme ve olumlu düş ünerek
veya başka aktivitelerle me şgul olarak doğrudan
moral destek edinmeye çal ışmak.
b. Duygusal boşalım: Hoşlanmadığı duygularını
sözel veya davran ışsal ifade etme ve uzla şmgk için
daha fazla yemek yeme veya sigara içme gibi dolaylı çabalar.
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Holahan ve Moss (9), başaçıkma biçimlerinin üç kategoride gruplandırılmasını önerirler:
• Davranış sal metodlar (me şguliyet, aktif egzersiz
yapma gibi),
• Biliş sel metodlar (üzülmemeye çal ışmak, problemin üstesinden gelme yollarını düşünmek) ve kaçınma metodlan.
• Madde bağımlılığı (aşırı çay-kahve içme gibi), kaçınma ve diğ er kaçmma (uyku vb.) şeklinde üçe bölünmüştür.

Karaca, A şkın

Başaçıkma cevaplannın sınıflandırma çabaları, çeşitli başaçıkma ölçeklerinin faktör analizleriyle irdelenmesine dayanmaktad ır. Başaçıkma biçimini
ölçen kendi-bildirimli (self-report) araçlar, savunma
mekanizmalanndan çok, ba şaçıkmayı ölçebilmektedir. Savunma mekanizmalar ı bilinç dışı
olarak işleyen yapılar ve işlevler olup, kişilerin benzer durumlarda verdikleri otomatik tepkilerden sorumludurlar (6). Başaçııkada ise, işlevlerin bilinçli
kullanılması sözkonusu olup, kiş ilerin benzer olmayan veya benzer olup da daha detayl ı bir cevabın
verilmesi gerektiği durumlarda i şlemektedir.
Billings ve Moos (3), başaçıkma yanıtlarını , mevcut
çalışmaların ışığında üç ana alanda s ınıflandırmışlardır:
1. Değ erlendirmeye yönelik ba şaçıkma: Bir durumun kişisel önemini anlama ve tekrar ta-

Stres ve başaçıkma arasındaki ilişki, depresyobun
nedeni, sürmesi, sonucu ve tedavisinde önemlidir
(19) . Buna rağmen, depresyon-başaçııkma ilişkisiniuı
yapısı henüz yeterince bilinmemektedir (12)
.

Araştırmacılar, genel baş açdcma biçimlerini ölçen
çok sayıda ölçek geliştirmişlerdir (4,10,18). Bunlardan
en çok tan ınanı, Folkman ve Lazarusun geli ştirdiği
ve gözden geçirdiği, Türkçe uyarlamas ı da yapılmış
olan Stresle Başaçıkma Ölçeği (SBÖ)'dir (17),

Psikiyatrik hastaların stres vericiye karşı göreceli
olarak değişmez başaçıkma yollarını kullandıkları
düşünüldüğü halde, stresle başaçıkma ölçekleri başaçıkmanın değişmezliğini ölçemez. Psikiyatrik hastalarda esnek olmayan ba şaçıkmayı , ölçme, genel
davranış örüntüsünü ortaya ç ıkaran ölçeklerin geliştirilmesi, bu ölçeklerin ayn ı kişide uzun süreli, iyilik ve hastalık dönemlerinde ve tekrarlay ıcı biçimde
uygulanması ile mümkündür.
25
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Çalışmamızda, özellikle depresif hastalar ın başaçıkrna biçimlerini ortav koymak amac ıyla Kleinke (") tarafından geliştirilen DCQ (The Depression Coping Questionnaire)'nun, Türk örneldemleri için geçerlili ği ve güvenirliliğinin araştanlması
amaçlanmıştır. Ölçeğin ismi'DBÖ (Depresyonla Başaçıkma Ölçeği) olarak TiPkçele ştirilmiştir.
KULLANILAN ARAÇLAR

Aslı 29 maddeden oluşan DBÖ'nin çeviri güvenirli ği
için, Selçuk Üniversitesi T ıp Fakültesi Psikiyatri
Anabilim Dalı'nda ingilizceyi iyi bilen bir ö ğretim
üyesi, bir uzman ve bir araştırma görevlisi tarafından İngilizceden Türkçeye 3 ayr ı çevirisi yapılmıştır. Daha sonra Türkçe metin, ileri düzeyde İngilizce bilen üç ö ğretim üyesi tarafından Ingilizceye
çevrilmiştir. Asıl İngilizce metin ve çeviri İngilizce
metin, Selçuk Üniversitesi E ğitim Fakültesi ingilizce Öğretmenliğinde eğitim veren bir dil bilimci
tarafından karşılaştınlmıştır. Aslına uygun çevirinin
yapıldığı anlaşılan sorunun Türkçesi alınarak, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerine ölçe ğin Türkçe ve
İngilizce formlan uygulanm ıştır. ,
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Başaçıkma araçları, birey için zorlayıcı, problem yaratıcı durumlarda yaşanan duygulanım ve davranış
örüntüsünü ortaya ç ıkarma amacıyla geliştirilmiştir.
Bizim uyarlamasını yaptığımız ölçek, Kleinke tarafından depresif durumlara özgü duygulan ım ve
davranış biçimlerini ortaya koymak amacıyla geliştirilmiştir. Bu amaçla, Kleinke taraf ından, 369
erkek ve 389 kadın örnekleme al ınmıştır. Ölçek, ağn
hastaları, öğrenciler ve psikiyatrik hastalar olmak
üzere üç grup örneklem üzerinde kullan ılmıştır. Faktör analizi çalışmasında 11 faktör elde edilmi ştir ( 11 ).

ğişik fakülte ve yüksek okullarında okuyan 186'sı
kadın, 129'u erkek 315 ö ğrenciye ise, geçerlilikgüvenirlik ve faktör analzi için DBÖ ve Beck Depresyon Ölçeği (DBÖ) uygulanm ıştır.

Beck Depresyon Ölçe ği (BDÖ) ise, depresyon belirtilerinin şiddetini ölçmeye yarayan bir araçt ır (2)
Söz konusu ölçek, 21 maddeden olu şmakta ve dört
seçeneği bulunmaktad ır. Ölçekten 9 veya altında
puan alınması depresyonun olmadığını gösterirken,
24 ve üstü puan almış olmak ciddi düzeyde depresyonun varlığına işaret etmektedir. Farkl ı kültürlerde bu testin geçerlilik ve güvenirlili ği araşrinkruştır (20). Tegin tarafından ölçeğin Türkçeye
uyarlama çalışması yapılmıştır. Testi yanlama yönteminde r=0.78, test tekrar-test güvenirli ği r=0.65
olarak bulunmuştur (21)
.

.

Hisli, üniversite öğrencilerinde yaptığı faktör analizi
sonrası dört faktör elde etmi ştir. Birinci faktörü
"umutsuzluk", ikinci faktörü "ki şinin kendisine yönelik olumsuz duyguln", üçüncü faktörü "bedensel
kaygılar", dördüncü faktörü ise "suçluluk duygulanımlan" olarak tammlam ıştır (8)
.

ÖRNEKLEM ve UYGULAMA

DBÖ'nin Türkçeye uyarlanmas ında Savaşır tarafından belirtilen bütün kriterler titizlikle uygulanmaya çalışılmıştır (15) Son şekliyle ölçek, Selçuk Üniversitesi Hem şirelik Yüksekokulu öğrencilerine test tekrar-test ve Selçuk Üniversitesinin de.
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Ölçeğin Türkçe formundan İngilizce aslında bulunan
"uyancı kullanımı (amfetamn vb.)" maddesi, toplunıumuzla ilgili olmadığı düşünülerek çıkarılmıştır.
Ayrıca ölçeğe ülkemiz kültürüne ilişlcin 5 madde ve
uzman ki şiye başvurma ile ilgili yeni bir madde eklenmiştir. Toplam 34 sorudan olu şan ölçekte yanıtlar;
a) hiçbir zaman,
b) çok nadir,
e) zaman zaman
d) çok sık
e) hemen her zaman şeklinde düzenlenen likert tipi
oluşturulmuştur. Son şekliyle ölçek Selçuk 'Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerine ilk
uygulamadan 1 ve 4 hafta sonra DBÖ (I3eck Depresyon Ölçeği) ile birlikte uygulanm ıştır.
Türkçe ölçek, geçerlilik-giivenirlik ve faktör analizi
için, Selçuk Üniversitesinin de ğişik fakülte ve yüksekokullarında okuyan 315 öğrenciye BDÖ ile birlikte uygulanmıştır. Çalışmamızda DBÖ'nin güvenirliği, testi yanlama yöntemi, madde/toplam
korelasyon ve cronbach alfa yöntemleriyle incelenmiştir.
BULGULAR

Çeviri güvenirliğini değerlendirmek amac ıyla, Sel-
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çuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3, sınıf öğrencilerine testin Türkçe ve İngilizce formlannın uygulanması sonras ında korelasyon katsayısı r=0.90 olarak bulunmu ştur.

olumsuz ilişki bulundu. 1. ve 4. haftalarda yap ılan
test tekrar-test sonuçlanyla BDÖ aras ında ilk uygulama veya 2. uygulamada elde edilen ili şki, son
uygulamada da bulunmuştur.

Ölçeğin Türkçe formunun Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinde gerçekle ştirilen
1. ve 2. uygulama sonras ında test tekrar-test korelasyon katsayısı 0.76 bulunmuştur (p<0.001). .Dördüncü haftadaki 3. uygulama sonras ında 1. ve 3. uygulamanın test tekrar-test korelasyonu 0.72 olarak
bulunmuştur (p<0.001).

Kadın ve erkek örneklemler aras ında BDÖ puanında
anlamlı fark bulunadı. DBÖ'deki bağımlılık-kaçış ve
meşguliyet faktörleri erkeklerde, kadercilik-dinsel
davranış ve duygusallık/saldırganlık faktörleri kadınlarda anlamlı düzeyde yüksekti.

Çalışmaya alınanların testin ilk ve ikinci yarısına
verdikleri yanıtlardan elde edilen testi yanlama yöntemi güvenirlik katsay ısı 0.72 olarak bulunmuştur.
Testin cronbach alfa katsay ısı ile ölçülen güvenirliği
0.89'dur. Testin madde/toplam korelasyon aral ığı ise
0.11-0.66 aras ında değişmektedir. Sadece üç madde
psikometrik aç ıdan diğer maddelerle yeterince ili şkili olmadığı ve toplam puana uygun biçimde katkıda bulunmadığını göstermede sınır alınan 0.15'in
altında bulunmuştur (7) . Bunlar "esrar içerim", "sakinleştirici kullanınm (diazem gibi)", "abdest al ır ve
namaz kılarım" maddeleridir.

Depresif yaşantıya özel başaçıkma stillerini ölçmek
için Kleinke tarafından 1988'de geliştirilen DBÖ'nin
Türkçeleştirilmiş şeklinin çeşitli yöntemlerle elde
edilen geçerlilik ve güvenirlik katsay ılan yüksektir.
Ölçeğin İngilizce aslının faktör analizinde de, özdeğeri l'in üstünde 11 faktör saptanm ıştır. Sosyal
destek as ıl ölçekte varyans ın % 13.2'sini aç ıklarken,
bizim çalışmamada 4. s ırada yer almakta ve varyansın % 5.8'ini açıklamaktadır. Asıl ölçekte olmayan çalışmamızda elde edilen kültürel ögelerden
oluşan 2. faktör, kadercilik-dinsel davran ış faktörü
olup, varyansın % 8.4'ünü açıklamaktadır.

Çalışmamızda DBÖ'nin faktör yapısı, anabileşenler
(Principal components) yöntemi ve varimax dönüştünnesine göre incelenmiştir. Anabileşenler faktör analizi yöntemine göre, özde ğeri (eigenvalue)
l'in üzerinde olan 11 faktör tesbit edilmi ştir. Kaiser
ölçütüne göre anlaml ı olan 11 faktör toplam varyansın % 59.3'ünü aç ıklamaktadır. Faktör yükü için
0.35 kriter olarak seçilmi ştir. Maddelerin faktör yükleri Tablo 1 'de görülmektedir.

Böylece bu faktör, varyansa önemli katk ıda bulunmuştur. Depresyonla olumsuz ili şkilidir. Bu
bulgu, toplumumuzun kültürel yapısının batı toplumununkinden farkl ı olduğunu vurguladığı gibi,
ölçek geliştirirken kültürel ögelerin gözönünde tutulması gerektiğini bir kez daha ortaya koymaktad ır.
İlk ele almış biçimi, Kleinke tarafından geliştirilen
DCQ (The Depression Coping Questionnaire)'ya
uyan DBÖ, karmaşık faktör yapısı ve madde dağılımı nedeniyle, orijinaline sad ık kahnma gdzetilmeksizin yeni boyutlarm eklenrnesiyle dlu şturulmuştur.
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TARTIŞMA

DBÖ'nin BDÖ ile ili şkisine bakıldığında, örneklemin geneli yönünden, sadece 10. faktörle ili şkisi bulunamadı. 1. ve 7. faktörle anlamlı, 6. ve 9.
faktörle önemli düzeyde, 3. faktörle ise ileri düzeyde
olumlu ilişki bulundu. 8. faktörle anlamlı, 11. faktörle önemli düzeyde, 2., 4. ve 5. faktörle ileri düzeyde olumsuz ili şki saptandı. Genel olarak
DBÖ'nin uygulamas ında kadınlann puan ortalamas ı
2.48±0.23, erkeklerdeki puan ortalamas ı ise,
2.47±0.31 olup aralar ında önemli fark bulunmamaktadır. Kadınlarda 1. ve 10. faktö4 BDÖ ile
ilişkili bulunmadı. Erkeklerde 3. faktörle ileri düzeyde olumlu, 4. ve 5. faktörle anlaml ı düzeyde

1. faktör bağımlılık-kaçış, 2. faktör kadercilik/dinsel
davranış, 3. faktör duygusallık/saldırganlık, 4. faktör
sosyal destek, 5. faktör aktif davran ış, 6. faktör kaç ış
davranışı , 7. faktör çözüm aray ışı, 8. faktör plan
yapma, 9. faktör pasif davran ış, 10. faktör aldırmazlık-kendini kınama, 11. faktör meşguliyet alt
başlıldanndan oluşmaktadır. Bazı faktörlerin örüntüsü, Kleinke'nin bulClu ğuna göre iç içe girmiş ve
yeni faktörler ortaya ç ıkmıştır. Asıl formdaki 3. faktörün bazı maddeleri ile 5. faktörün maddeleri ça27
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Tablo 1. DBÖ'nün varimaks rotasyonu sonras ı faktör örüntüsü

Depresyonla Başaçıkma Ölçeği Maddeleri

Faktör yükü

FAKTÖR I bağımlılık-kaçış

Açıkladığı varyans = 11.5

- (Herhangi bir çe şit) cinsel davran ışa kalkışınm
- (Kahvehane), kulüp veya disko gibi insanlar ın kalabalık olduğu yerlere giderim
- Alkollü içkiler içerim
- Sigara içerim
- Hayal kurarım ve kendimce fantazilerim vard ır

0.724
0.686
0.634
0.428
0.406

FAKTÖR II kadercilik/dinsel davran ış

Açıkladığı varyans = % 8.4

- Abdest al ır ve namaz kılarım
- Allah'ın takdiri buymu ş derim, sabrederim
- Sıkıntımın geçmesi için dua ederim
- Sıkıntımdan kurtulmak için sadaka veririm
- Sigara içerim

0.782
0.742
0.689
0.505
-0.348

FAKTÖR III duygusallık/saldırganlık

Açıkladığı varyans = % 6.1

- Huzursuzlaşır ve çabuk öflcelenir hale gelirim
- Ağlanm
- Çökkün (depresif) hissetti ğim için kendimi eleştiririm
- Saldırganlaşır ve kendimi kavgaya haz ır hissederim
- Yalnız başıma kalmayı tercih ederim
- Diğer sorumluluklar ımı kısa bir süre için terkederim

0.706
0.594
0.524
0.431
0.355
0.555

FAKTÖR IV sosyal destek
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- Çok yakın bir dost veya arkada şla birlikte olurum
- Arkadaş gruplarımı ve kendime yak ın kişileri ararım
- Yalnız başıma kalmayı tercih ederim
- Başkalanyla konu ş urum ve kendimi daha iyi hissetmem için bir plan yapmaya çal ışırım
FAKTÖR V aktif davran ış

•

- Yazma, okuma, resim, müzik veya proje yapma gibi üretici bir tak ım faaliyetler yaparım
- Spor, dans ve (tempolu) yürüyü ş gibi fizik faaliyetlerle me şgul olurum
- Rahatlamak için meditasyon yapar veya ba şka faaliyetlerde bulunurum
- Kı sa bir gezintiye veya yürüyü şe çıkarım
- Sıkıntı mdan kurtulmak için sadaka veririm
FAKTÖR VI kaçış davran ışı

- Çok yerim
- Aşırı uyurum
- Çok çay veya kahve içerim

FAKTÖR VII Çözüm arayışı

- Sakinleştirici kullanınm (Diazem gibi)
- Sıkıntım için bir uzmana dan ışmayı düşünürüm
- Rahatlamak için meditasyon yapar veya ba şka faaliyetlerde bulunurum
- Hayal kurarım ve kendimce fantazilerm vard ır
FAKTÖR VIII Plan yapma

- Duygularımla yüzleşirim ve beni üzen şeyi çözmeye çal ışırım
- Kendimi daha iyi hissetmek için kendimle ilgili plan yapmaya çal ışırım
- Çökkün (depresif) hissetti ğim için kendimi eleştiririm
FAKTÖR IX pasif davran ış

- Esrar içerim
- Hocalara gider, okunur, muska yapt ınnm
- Kısa bir gezintiye veya yürüyü şe çıkarım
- Sıkıntı mdan kurtulmak için sadaka veririm
FAKTÖR X ald ırmazl ık-kendini eleştirme

- Dunı rituna güler veya gülecek bir tak ım yönlerini bulmaya çal ışırım
- Problemi yok sayar ve ba şka şeyler dü şünürüm
- Başkalanyla konu ş urum ve kendimi daha iyi hissetmem için bir plan yapmaya çal ışırım
- Çökkün (depresif) hissetti ğim için kendimi ele ştiririm
- Çok çay veya kahve içerim
FAKTÖR XI meşguliyet

- Televizyon seyrederim
- Kısa bir gezintiye veya yürüyü şe çıkarım
- Problemi yok sayar ve ba şka şeyler dü şünürüm
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Açıkladığı varyans = % 5.8
0.751
0.665
-0.581
0.474
Açıkladığı varyans = % 5.1
0.659
0.617
0.523
0.433
0.315
Açıkladığı varyans = % 4.8
0.765
0.688
0.501
Açıkladığı varyans = % 4.0
0.725
0.484
0.369
-0.304
Açıkladığı varyans = % 3.7
0.723
0.645
0.325
Açıkladığı varyans = % 3.4

0.774
0.600
-0.350
0.313
Açıkladığı varyans = % 3.4

0.617
0.518
0.491
0.419
-0.351
Açıkladığı varyans = % 3.2

0.804
0.424
0.421
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Çalışması

lışmamızın ilk faktörünü olu şturakta ve bağımlılıkkaçış adını almaktadır.
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Tablo 2. FOktör örüntüsü ile BDÖ aras ındaki ilişki
Faktörler

Yine ölçeğin aslındaki 3. faktörün bazı maddeleri, 4.
faktör ve 11. faktör ölçe ğin Türkçesinde 3. faktörü
oluşturmaktadır. 6. faktör, çalışmazıda 5. faktörü
oluşturmuştur. Kaçış davranışlannı içeren çalışmamızdaki 6. faktör ise, ölçe ğin aslında 3., 8. ve 9. faktörlerin l'er maddesini alm ıştır.

BDÖ
Kadın

Erkek

0.102*
-0.197***
0.394***
-0.192***
-0.261***
0.144**
0.129*
-0.137*
0.165**
-0.005
-0.177**

0.115
-0.270***
0.347*
-0.206**
-0.314***
0.210**
0.166*
-0.175*
0.286***
-0.103
-0.280***

0.121
-0.129
0.437***
-0.176*
-0.200*
0.044
0.069
-0.108
0.029
0.121
-0.021

*: P<0.05, **: P<0.01, ***: P<0.001

Depresyonla Ba şaçıkma Ölçeği (DBÖ)'nin psikopatolojiyi yordamadaki etkisi, gelecekte geni ş
kapsamlı klinik örneklemlerle yap ılacak çalışmalarla
daha sağlıklı olarak incelenebilir. Sonuç olarak,
Depresyonla Başaçıkma Ölçeği (DBÖ), Türk örneklem içinde kullan ılabilir bir araç olarak kabul
edilebilir.

a

Çalışmamızın 7. faktörü çözüm aray ışı adını almakta
ve ası l ölçekteki problem çözme ve ilaç kullan ımı
faktörünü içermektedir. Plan yapma ad ını verdiğimiz 8. faktör sorunu çözme içinde yer alan planl ı
yaldaşmayı içeren maddelerden olU şmaktadır. Asıl
ölçekte bulunmayan 9. faktör pasif davran ış maddelerini içermektedir. Genel ömeklemde BDÖ ile
ilişkili bulunmayan 10. faktör sosyal destek, aldırmazlık, kendini kı nama gibi maddelerden olu şmaktadır. 11. faktör ise, sorunu gözard ı etmeye yönelik meşguliyet davranışlarından oluşmaktadır.

Faktör I
Faktör Il
Faktör III
Faktör IV
Faktör V
Faktör VI
Faktör VII
Faktör VIII
Faktör IX
Faktör X
Faktör XI

Genel
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Faktör örüntüsündeki pasif ve emosyonel, aktif ve
davranışsal başaçıkma faktörlerinin BDÖ ile ili şkisi
incelendiğinde, BDÖ, duygusallık/saldırganlık ve
kaçış davranışı faktörleriyle olumlu ilişkili, özellikle
sosyal destek, aktif davran ış, meşguliyet-aldı rmazlıkla da olumsuz ilişkili bulunmuştur. Bu bulgular
önceki çalışmalarda da benzer biçimdedir ( 10,11,
12,21). DBÖ'nin tümünden elde edilen puanlarda cinsiyet yönünden bir farkl ılığa rastlanmam ıştır. Ancak
başka bazı çalışmalarda, bağımlılık-kaç ış ve meşguliyet faktörlerinin erkeklerde, kadercilik-dinsel
davranış ve duygusallık/saldı rganlık faktörlerinin
kadınlarda anlaml ı düzeyde yüksek oldu ğu bildirilmiştir (11,21).
Sonuçlarımız, baş ta kadercilik-dinsel davran ış, sosyal destek ve aktif davran ış olmak üzere, me şguliyet, plan yapma ve ald ırmazlık gibi etkenlerin,
depresyona karşı koruyucu rolü olduğu biçiminde
yorumlanabilir (Tablo 2). Öte yanda, 1., 3., 6., 7., ve
9. faktörlerin BDÖ ile pozitif ili şkisi ele alındığında,
genel olarak duygusal, içe dönük, sald ırgan, pasif ve
kaçmaya yönelik tutum ve davran ışların depresyonla
birlikte ortaya ç ıktıkları söylenebilir. Bu durum, kadı nlarda özellikle duygusall ık-kavgacılık ve pasif
davranış yönüyle, erkeklerde ise duygusall ıksaldırganlık davranışları için söz konusudur.
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