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Özet
Alkol Bağımlılarında Kişilik Özellikleri ile Algılanan Ebeveyn Tutumları ve
Duygu Düzenleme Becerileri İlişkisi
Yaradılmış, Kurtuluş
Yüksek Lisans, Klinik Psikoloji
Haziran 2022, 58 sayfa
Bu çalışma alkol bağımlılarında kişilik özellikleri ile algılanan ebeveyn
tutumları ve duygu düzenleme becerileri ilişkini araştırmak amacıyla yapılmıştır.
Çalışmanın örneklemi amaçsal örneklem yöntemlerinden ölçüt örneklemeyle
belirlenmiş, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Amatem (Alkol ve Madde Tedavi Merkezi) servisinde araştırmaya gönüllü olarak
katılan alkol bağımlılığı tedavisi görmekte olan 89 hastadan oluşmaktadır. Veri
toplama aracı olarak araştırmacının hazırladığı Kişisel Bilgi Formu, On Maddeli
Kişilik Ölçeği (OMKÖ), Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları Çocuk Formu
(KAET-Ç) ve Duygu Düzenlemede Güçlükler Ölçeği (DDGÖ) kullanılmıştır. Buna
göre, katılımcı alkol bağımlılarının sadece eğitim düzeylerine göre DDGÖ ‘kabul
etmeme’ alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı saptanmıştır.
Katılımcı alkol bağımlılarının AETÖ’ne ait algılanan aşırı koruyucu (anne ve baba)
puanlarının OMKÖ’ ne ait dışadönüklük kişilik özelliğiyle pozitif; algılanan
duygusal sıcak (anne) puanlarının sorumluluk kişilik özelliğiyle negatif yönlü;
algılanan duygusal sıcak (anne) puanlarının DDGÖ genel ve DDGÖ stratejiler alt
boyutu puanlarıyla negatif; algılanan aşırı koruyucu ve reddedici ebeveyn
tutumlarının DDGÖ’nin sırasıyla stratejiler, dürtü, amaçlar ve stratejiler, kabul
etmeme puanlarıyla pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkisi tespit
edilmiştir. Buna ek olarak, katılımcıların algılanan duygusal sıcak (anne) puanlarının
sorumluluk kişilik özelliği puanlarını; reddedici (baba) puanlarının da DDGÖ
puanlarını pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı şekilde yordadığı saptanmıştır.
Algılanan ebeveyn tutumlarının, uzun dönemde alkol bağımlarının kişilik
özelliklerini biçimlendirmede ve duygu düzenleme becerileri üzerinde etkisini
anlamada daha büyük bir örneklem grubu ile boylamsal çalışmalara yapılması faydalı
görülmekte olup alkol bağımlılarına duygu düzenleme becerileri kazandırmak için
psikoterapötik müdahaleler önerilmelidir.
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Abstract
The Relationship Between Personality Traits and
Perceived Parental Attitudes and Emotion Regulation Skills in Alcohol
Dependents.
Yaradılmış, Kurtuluş
MA, Department of Clinical Psychology
June 2022, 58 pages

This study was conducted to investigate the relationship between personality traits
and perceived parental attitudes and emotion regulation skills in alcohol dependents.
The sample of the study was determined by criterion sampling, one of the purposive
sampling methods, and consisted of 89 patients who were receiving alcohol addiction
treatment in Izmir Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital
Amatem service and participated in the study voluntarily. Personal Information Form
prepared by the researcher, Ten-item Personality Scale (TIPS), Abbreviated
Perceived Parent Attitudes Child Form (APPA-C), and Difficulties in Emotion
Regulation Scale (DERS) were used as data collection tools. Accordingly, it was
determined that the participant alcohol addicts differed statistically significantly in
the DERS 'not accepting' sub-dimension only according to their education level.
Perceived overprotective (mother and father) scores of the participant alcohol addicts
in APPA-C were positive with the extraversion personality trait of TIPS; perceived
emotional warmth (mother) scores were negatively correlated with the responsibility
personality trait; perceived emotional warmth (mother) scores were negative with
DERS general and DERS strategies sub-dimension scores; A positive and
statistically significant relationship was found between perceived overprotective and
rejecting parental attitudes and strategies, impulse, goals and strategies, and rejection
scores of DERS, respectively. In addition, the participants' perceived emotional
warmth (mother) scores included the conscientiousness personality trait scores; It
was found that rejecting (father) scores also predicted DERS scores positively and
statistically significantly. It is considered beneficial to conduct longitidunal studies
with greater sample group to understand the effect of perceived parental attitudes on
alcohol addict’s in shaping long term personality traits and emotion regulation skills.

VII
And also, psychotherapy should be offered to alcohol addicts to gain emotion
regulation skills.

Keywords: alcohol addiction, personality traits, perceived parental attitudes, emotion
regulation skills.

8
İçindekiler
Onay ............................................................................................................................. I
Etik İlkelere Uygunluk Beyanı................................................................................. II
Teşekkür ...................................................................................................................III
Özet............................................................................................................................ IV
Abstract ..................................................................................................................... VI
İçindekiler .............................................................................................................. VIII
Tablolar Listesi......................................................................................................... XI
Kısaltmalar ............................................................................................................. XII
BÖLÜM I ................................................................................................................- 1 Giriş .........................................................................................................................- 1 Problem Durumu ...................................................................................................- 2 Araştırmanın Amacı ..............................................................................................- 2 Alt Amaçlar.............................................................................................................- 3 Araştırmanın Önemi ..............................................................................................- 3 Sınırlılıklar..............................................................................................................- 3 Tanımlar .................................................................................................................- 4 BÖLÜM II ..............................................................................................................- 5 Kavramsal Temeller ve İlgili Araştırmalar .........................................................- 5 Alkol Bağımlılığı Tanım ve Sınıflandırma ...........................................................- 5 Kişilik ......................................................................................................................- 6 Kişilik Özellikleri ...................................................................................................- 6 Ebeveyn Tutumları ................................................................................................- 7 Duygusal / Sıcak Ebeveyn Tutumu.......................................................................- 7 Aşırı Koruyucu Ebeveyn Tutumu ........................................................................- 7 Reddedici Ebeveyn Tutumu ..................................................................................- 8 Duygu Düzenleme ..................................................................................................- 8 Duygu Düzenlemenin Gelişimsel Süreci...............................................................- 8 Ebeveyn Tutumları ve Duygu Düzenleme İlişkisi ...............................................- 9 Ebeveyn Tutumları ve Kişilik Özellikleri İlişkisi ................................................- 9 Duygu Düzenleme ve Kişilik Özellikleri İlişkisi ................................................- 10 İlgili Araştırmalar ................................................................................................- 10 -

9
Ebeveyn Tutumları ve Duygu Düzenleme ile İlgili Çalışmalar .......................- 10 Ebeveyn Tutumları ve Kişilik Özellikleri ile İlgili Çalışmalar ........................- 11 Duygu Düzenleme ve Kişilik Özellikleri ile İlgili Çalışmalar ..........................- 11 BÖLÜM III ...........................................................................................................- 13 Yöntem ..................................................................................................................- 13 Araştırmanın Modeli ...........................................................................................- 13 Evren ve Örneklem ..............................................................................................- 13 Verilerin Toplanması ...........................................................................................- 14 Veri Toplama Araçları ........................................................................................- 15 Kişisel Bilgi Formu...............................................................................................- 15 On Maddeli Kişilik Ölçeği ...................................................................................- 15 Duygu Düzenlemede Güçlükler Ölçeği ..............................................................- 15 Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları- Çocuk Formu ...............................- 16 Verilerin Analizi ve Yorumlanması....................................................................- 16 Çalışmanın Planı ..................................................................................................- 19 BÖLÜM IV ...........................................................................................................- 20 Bulgular ve Yorumlar ..........................................................................................- 20 BÖLÜM V.............................................................................................................- 30 Tartışma ................................................................................................................- 30 BÖLÜM VI ...........................................................................................................- 35 Sonuç ve Öneriler .................................................................................................- 35 Sonuç .....................................................................................................................- 35 Öneriler .................................................................................................................- 36 Akademik Öneriler ..............................................................................................- 36 Klinisyenlere Öneriler .........................................................................................- 37 Kaynakça ..............................................................................................................- 38 Ekler ......................................................................................................................- 46 Ek 1. .......................................................................................................................- 46 Ölçeklerin Kullanımına Yönelik İzinler ............................................................- 46 Ek 2. .......................................................................................................................- 49 Etik Kurulu Onayı ...............................................................................................- 49 Ek 3. .......................................................................................................................- 50 -

10
T.C. Sağlık Bakanlığı Araştırma İzin Yazısı .....................................................- 50 Ek 4. .......................................................................................................................- 51 Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu ................................................................- 51 Ek 5. .......................................................................................................................- 52 Kişisel Bilgi Formu...............................................................................................- 52 Ek 6. .......................................................................................................................- 53 Duygu Düzenlemede Güçlükler Ölçeği ..............................................................- 53 Ek 7. .......................................................................................................................- 54 Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği .................................................................- 54 Ek 8. .......................................................................................................................- 55 On Maddeli Kişilik Ölçeği ...................................................................................- 55 Ek 9. .......................................................................................................................- 56 İntihal Raporu ......................................................................................................- 56 Ek 10. .....................................................................................................................- 57 Özgeçmiş ...............................................................................................................- 57 -

11
Tablolar Listesi

Tablo 1 Alkol bağımlılarının sosyo-demografik özellikleri .............................- 14 Tablo 2 Alkol bağımlılarının OMKÖ, DDGÖ ve KAET-Ç puanları .............- 17 Tablo 3 Alkol bağımlılarının medeni durumuna göre DDGÖ puanlarının
karşılaştırılması ....................................................................................................- 20 Tablo 4 Alkol bağımlılarının eğitim durumuna göre DDGÖ puanlarının
karşılaştırılması ....................................................................................................- 21 Tablo 5 Alkol bağımlılarının OMKÖ, DDGÖ ve KAET-Ç puanları arasındaki
korelasyonlar ........................................................................................................- 22 Tablo 6

Alkol bağımlılarının OMKÖ ve KAET-Ç puanlarının DDGÖ

puanlarını yordama durumu ..............................................................................- 24 Tablo 7 Alkol bağımlılarının KAET-Ç puanlarının OMKÖ puanlarını yordama
durumu - 25 Tablo 8 Alkol bağımlılarının medeni durumuna göre OMKÖ puanlarının
karşılaştırılması ....................................................................................................- 26 Tablo 9 Alkol bağımlılarının medeni durumuna göre KAET-Ç puanlarının
karşılaştırılması ....................................................................................................- 27 Tablo 10 Alkol bağımlılarının eğitim durumuna göre OMKÖ puanlarının
karşılaştırılması ....................................................................................................- 28 Tablo 11 Alkol bağımlılarının eğitim durumuna göre KAET-Ç puanlarının
karşılaştırılması ....................................................................................................- 29 -

XII
Kısaltmalar

AMATEM: Alkol ve Madde Tedavi Merkezi
DDGÖ: Duygu Düzenlemede Güçlükler Ölçeği
DSM: The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Ruhsal
Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı )
KAET-Ç: Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği- Çocuk Formu
NEO-PI-R: Revize NEO Kişilik Envanteri
OMKÖ: On Maddeli Kişilik Ölçeği

-1BÖLÜM I
Giriş
Bu bölümde araştırmanın problemine, amacına, önemine, sınırlılıklarına ve
ilgili tanımlara yer verilmiştir.
Ebeveyn tutumları, anne ve babaların çocuklarına yönelik davranışlarının
bütünüdür, sözel ve sözel olmayan ifadeler ile oluşturulan duygusal atmosfer
içerisinde ebeveynlerin çocuklarıyla kurduğu iletişim tarzıdır (Altıntaş, 2019;
Darling &Steinberg, 1993).Duygusal/sıcak tutum ebeveynlerin kapsayıcı, önem
veren, destekleyen; reddedici tutum ebeveynlerin yargılayan ve eleştiren; aşırı
koruyucu tutum ebeveynlerin çocukların güvenliğine dönük kaygılı davranışlarını
içermektedir (Dirik & diğ., 2014). Çocukluk döneminde ebeveyn tutum ve
davranışlarının, bireylerin yetişkinlik döneminde kişilik özellikleri ve psikolojik iyi
oluş haliyle ilişkili olduğu bilinmektedir (Dirik & diğ., 2004). Ebeveynlerin
çocuklarına istikrarlı tutum ve davranışları onların ruhsal/duygusal uyum
yapabilmesinde önemli role sahiptir (Seven, 2008).
Duygu düzenleme duygusal tepkileri izleme, tahlil etme ve değiştirmekle
beraber hedefe varmakta yükümlü olunan tüm içsel ve dışsal durumları içermektedir
(Thompson, 1994. Akt; Demirkapı, 2013). Gross (1998)’ a göre, bireylerin
deneyimlerini ve ifade bulan tüm emosyonlarını modüle edebilmek için uyarlanan
biyolojik, davranışsal ve düşünsel süreçler olarak açıklanmaktadır (Akbulut, 2018).
Duygu düzenlemenin kişilerde aynı olmamasında kişilik önemli yer tutmaktadır
(Webb & diğ., 2012).
Geçmişten günümüze kişilik ve kişilik özellikleri hakkında birçok tanımlar
yapılmıştır Taymur & Türkçapar, 2012). Sümerlerin gılgamış destanındaki kişilik
özellikleri betimlemeleri (Thomas & Segal 2006), Hipokrat’ın beden sıvılarına dayalı
kişilik özellikleriyle ilgili sınıflandırma yapması, Kretschmer’in kişiliği vücut
tiplerine göre kategorize etmesi (Farmer & diğ., 2002), analitik kuramcılardan;
Freud’un psikoseksüel evreleri tanımlaması, Karl Abraham’ınkarakter formasyonu,
Horney-Fromm- Sullivan ‘ın Freud’un dürtü teorisini reddederek‘sosyal
oryantasyon’ üzerine odaklanması (Simanowitz & Pearce, 2003), Erikson’un kişilik
gelişimini organ-işlev, ego düzeyinde ve sosyolojik düzeyde ele alması (Leary, 1957)
ve Jung’un içe dönük – dışa dönük kişiler tanımlamaları (Farmer & diğ., 2002), buna
örneklerdir. Jung ‘un içe dönük ve dışa dönük bireyler tanımlamaları tipolojiden

-2boyutsal özelliklere geçişte zemin hazırlamıştır (Taymur & Türkçapar, 2012).
Kişiliğin boyutsal değerlendirmesine örnek olarak Costa ve McCrae’nin beş faktör
modelini sunulabilir. Bunlar; nörotizm, dışa dönüklük, yaşantıya açıklık, vicdanlılık,
uzlaşmacılıktır (Costa & McCrae, 1992). Kişilik özellikleri durumlar karşısındaki
biliş, duygu ve davranış alanlarındabelirenkişisel farklılıklar olarak tanımlanmaktadır
(Kahya & Gençöz, 2020).

Problem Durumu
Alan yazında alkol ve madde bağımlılarının en belirgin özellikleri olarak,
dayanıksız ve zayıf bir kişilik yapısına sahip oldukları belirtilmektedir (Başkurt,
2003). Alkole bağımlılık kazanma sürecinde ve alkol bağımlılığında kişilik
özelliklerini araştıran birçok çalışma yapılmıştır (Sayın & diğ., 2004; Şirin &Turan,
2007; Şahin, 2011). Yapılan çalışmalarda birtakım benzer ve ortak bulgular ; zayıf
ego gücü, engellenmeye karşı düşük tolerans, dürtüsellik, pasif bağımlılık ve tüm
güçlülük duygularıdır (Başkurt, 2003; Donovan, 1986;Vaillant, 1983). Kişilik
özellikleri ve duygu düzenleme arasındaki ilişkiye de işaret eden alan yazında
çalışmalar mevcuttur. Örneğin, ‘‘Kişiliğin Beş Faktör Modeli ile baş etme arasında
yürütülen bir meta-analiz çalışmasında, nörotisizm, dışadönük olma ve öz disiplin,
baş etme ile anlamlı ilişki içinde olan özellikler olarak bildirilmiştir’’ (Connor-Smith
& Flachsbar, 2007. Akt; Kahya & Gençöz, 2020, s.72).
Sonuç olarak, ebeveyn tutumları ve duygu düzenleme karşılıklı ilişki
içindedir(Erdoğan & diğ., 2017). Duygu düzenleme becerileri de kişilik özelliklerini
yordamaktadır (Kahya & Gençöz, 2020). Alkol bağımlılarına özgü kişilik olmamakla
birlikte, kendilik değerini sürdürememe, zayıf ego gücü gibi yapısal eksiklikler ortak
kişilik özelliklerine örneklerdir (Akvardar & diğ., 2005). Alkol bağımlılarında kişilik
özellikleri, algılanan ebeveyn tutumları ve duygu düzenleme becerisinin beraber ele
alınmasının literatüre katkı sağlayacağı düşünülmekte olup bu çalışmanın problem
cümlesi: alkol bağımlılarında kişilik özellikleri ile algılanan ebeveyn tutumları ve
duygu düzenleme becerileri arasında ilişki mevcut mudur ? şeklinde belirlenmiştir.
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın genel amacı, herhangi bir zamanda alkol bağımlılığı tanısı
almış, tedavisi sürmekte olan alkol bağımlılarında kişilik özellikleri ile algılanan
ebeveyn tutumları ve duygu düzenleme becerileri arasında ilişki olup olmadığını
araştırmaktır.
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Alt Amaçlar
Genel amaç doğrultusunda araştırmanın alt amaçlarını şu sorular oluşturmaktadır:
Alkol bağımlılarının duygu düzenleme becerileri ile medeni durumları ve
eğitim düzeyleri açısından sosyodemografik farklılıkları var mıdır?
Alkol bağımlılarında kişilik özellikleri ile algılanan ebeveyn tutumları ve
duygu düzenleme becerileri arasında ilişki var mıdır ?
Algılanan ebeveyn tutumları alkol bağımlılarında kişilik özellikleri ve duygu
düzenleme becerilerini yordamakta mıdır?
Araştırmanın Önemi
Yaşadığımız çağda alkol ve madde bağımlılığı en önemli toplum sağlığı
problemlerinden birisidir (Öztürk & diğ., 2016). Alan yazında ebeveyn tutumlarının
madde kullanımda belirleyici role sahip olduğu bilinmektedir (Taylan, 2018). Duygu
düzenleme güçlüklerinin de madde kullanım bozukluğu ile ilişkisi literatürde
gösterilmiştir (Dvorak& diğ., 2014. Akt; Sümer & diğ., 2015). Buna ek olarak, alkol
bağımlılarında kişilik özelliklerini de araştıran birçok çalışma yapılmış olsa da
(Şahin, 2011)., bu çalışma kapsamında alkol bağımlılarında kişilik özelikleri ile
algılanan ebeveyn tutumları ve duygu düzenleme ilişkisinin beraber incelenmesinin
alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Sınırlılıklar
1. Araştırmanın verileri kullanılan OMKÖ, DDGÖ ve KAET-Ç ölçme
araçlarıyla sınırlıdır.
2. Bu çalışma kapsamında kullanılacak KAET-Ç içeriği nedeniyle sadece
duygusal/sıcak, reddedici ve aşırı koruyucu ebeveyn tutumlarına yer
verilmiştir.
3. Araştırmanın örneklemini 07.10.2021–02.11.2021 tarihleri arasında
sadece İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma
Hastanesine bağlı AMATEM biriminde ayaktan ve yatarak tedavi gören
89 hasta oluşturmaktadır.

-4Tanımlar
Alkol Bağımlılığı: Yoğun düzeyde ve sıklıkla alkol içmeye fizyolojik, psikolojik,
toplumsal sağlığının bozulmasına karşın devam etme isteği içeren fiziksel ve
psikolojik bağımlılığı oluşmuş sağaltım gereken bağımlılık çeşididir (Tarhan, 2017).
Duygu Düzenleme: Duygu düzenleme, harekete geçmiş duygular üzerinde;
bireylerin duygularının süresini ve ifadesini belirlemesindeki rolüdür (Cole & diğ.,
2004).
Ebeveyn Tutumu: Kişilerin çocuklarına karşı olan söylemleri, duyguları,
yaklaşımları ve davranışlarıdır (Altıntaş, 2019).
Kişilik Özellikleri: ‘‘Kişilik özelliği, farklı zamanlarda ve durumlarda ifade bulan
uzun vadeli bir davranış örüntüsüdür’’ (Millon & diğ., 2019, s.38).
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Kavramsal Temeller ve İlgili Araştırmalar
Bu bölümde çalışma ile ilgili kavramsal açıklamalara, tanımlamalara ve
çalışma ile ilgili alan yazında geçen ve daha önce yapılmış olan çalışmalara ilişkin
bilgilere yer verilmiştir.

Alkol Bağımlılığı Tanım ve Sınıflandırma
Dünya Sağlık Örgütü alkol bağımlısını;uzun süre boyunca olağandışı alkol
kullanan, alkole bağlı fiziksel-psikolojik-toplumsal sağlığı bozulan, buna karşın
durumunu muhakeme edemeyen, etse dahi alkol kullanma isteğini kontrol edemeyen,
tedaviye ihtiyacı olan hasta olarak tanımlar (Özpoyraz & diğ., 1998). Amerikan
Psikiyatri Birliğinin yayınladığı DSM-5’e (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve
Sayımsal El Kitabı) göre alkol bağımlılığı tanı kriterleri şunlardır:
12 aylık süre içerisinde aşağıdaki kriterlerden en az ikisi ile giden, klinik
anlamda belirgin sıkıntıya sebep olan alkol kullanımıdır;
Yoğun alkol kullanım isteği ve bu isteği durduramama
Planlandığından daha çok alkol veya uzun süreli alkol alımı
Alkolü bırakmak veya denetim altına alabilmek için başarısız deneme
çabaları
Alkole ulaşmak, kullanmak veya etkisini azaltmak için harcanan vakit ve
uğraşın, diğer ilgi ve uğraşları kısıtlayacak şekilde artış göstermesi
Yinelenen alkol kullanımı sonucu yükümlülüklerini ifa edememe
Fizyolojik, psikolojik ve sosyal zararlara rağmen alkol kullanımına devam
etme
Alkol kullanımı nedeniyle aktivitelerin yapılmaması veya azaltılması
Riskli olabilecek durumlarda bile kullanımı sürdürme
Olumsuz fizyolojik ve psikolojik etkilerinin bilinmesine rağmen kullanımı
devam ettirme
Ulaşılmak istenen rahatlama, sarhoş olma için gittikçe artan düzeyde alkole
ihtiyaç duyma
Alkol alımı kesildiğinde veya eksiltiğinde titreme, terleme, çarpıntı gibi
yoksunluk emarelerinin belirmesi. (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2018).

-6Kişilik
Kişilik, kişinin farklı durumlara karşı sergilediği davranışı açıklayan, uzun
vadede devamlılığı olan, emosyonel, bireylerarası, motivasyonel, yaşantıya bağlı
etkileşim biçimidir (McCrae & Costa, 1989). Kişililk, kişileri diğerlerinden farklı
kılan doğuştan getirdiği ve daha sonra edinilen, süreklilik arz eden özelliklerin
tamamıdır (Taymur & Türkçapar, 2012). Kişinin görece süreklilik gösteren
yatkınlığı, davranışları, etkileşim tarzları ve tepkilerinde en temel faktördür (Taymur
& Türkçapar, 2012). Kişililk oluşumunda belirleyeci genetik, fiziksel, ailesel,
sosyolojik ve kültürel birçok değişken mevcut olup,kişiliğin oluşum sürecini
açıklayabilmek için de birçok teori geliştirilmiştir (Bozkurt, 2006; Özdemir & diğ.,
2012). Freud’un psikoseksüel gelişim, Erikson’un psikososyal gelişim, Bowylb’in
bağlanma , Piaget’in bilişsel gelişim ve Kohut’un kendilik psikolojisi, buna
örneklerdir (Özdemir & diğ., 2012).
Kişilik Özellikleri
Kişilik özellikleri durumlar karşısındaki biliş, duygu ve davranış alanlarında
beliren kişisel farklılıklar olarak tanımlanmaktadır(McCrae & Costa, 2003. Akt;
Kahya & Gençöz, 2020). Kişilik özelliklerini betimlemede, kullanılan dilde
yerleşmiş ve kişilik özellikleriyle alakalı sıfatlar ve sözcükler rol oynamıştır
(Yelboğa, 2006). Jung’un içe dönük – dışa dönük bireyler tanımlamaları boyutsal
özeliklerin ele alınmasına temel oluşturmuş, birçok kişilik teorisyeni tarafından baz
alınmıştır. Bununla ilgili olarak kişilik ile ilgili özellikleri içeren sözlük niteliğinde
ilk detaylı çalışma Gordon Allport ve Henry Odbert tarafından yapılmıştır (Farmer &
diğ., 2002). Edinilen binlerce sözcük faktör analizi aracılığıyla büyük beş faktör (big
five) altında tanımlanmıştır. Büyük beş faktör: Cattel (komplike kişilik varyasyonları
içinde 16 ayrı boyutu), Eysenck (içe dönük- dışa dönük ve nörotizm – stabilite
boyutunu), Costa ve McCrae (deneyime açıklık, uzlaşmacılık ve vicdanlılık
boyutunu) tarafından oluşturulmuştur. McCrae ve Costa daha sonra ise beş faktör
modelini geliştirmiş ve bu modelle de araştırmacılara kişisel farklılıkların
açıklanmasını olanaklı kılmıştır (Costa & McCrae, 1992; Farmer & diğ., 2002;
Thomas & Segal 2006). Bu model dışa dönüklük (faal, sosyal, sıcakkanlı), nörotizm
(kaygılı, pesimist, öz güvende eksiklik), vicdanlılık (güvenilebilirlik,
mükemmeliyetçilik, organize olabilme), deneyime açıklık (değişik ilgi alanları ve
fikirlere açık olma, meraklı) ve uzlaşmacılık (şüphe duymayan, mütevazi,

-7yardımsever) faktörlerinden oluşmaktadır (Costa & McCrae, 1992). Costa ve
McCrae sonrasında beş faktör modelinden yola çıkarak kişiliğin boyutsal
değerlendirilmesine alternatif “NEO-PI-R” testini literatüre sunmuştur (Taymur &
Türkçapar, 2012). Boyutsal perspektif kişiliğin değerlendirilmesinde geniş bir
yelpaze sunsa da, kişiliğin kaç özellikle sağlıklı şekilde tarif edilebileceği noktasında
fikir birliği sağlanamamıştır (Millon & diğ., 2019).

Ebeveyn Tutumları
Ebeveyn tutumları, anne ve babaların çocuklarına yönelik davranışlarının
bütünüdür, sözel ve sözel olmayan ifadeler ile oluşturulan duygusal atmosfer
içerisinde ebeveynlerin çocuklarıyla kurduğu iletişim tarzıdır (Altıntaş, 2019;
Darling & Steinberg, 1993). Anne ve babaların evlatlarıyla iletişimindeki
davranışların, onların kişiliklerinin ve ruhsal patolojilerin oluşumunda kritik bir
öneme sahip olduğu birçok farklı ekol içinde belirtilmiştir (Okagaki & Luster, 2005).
Bağlanma, kendilik psikolojisi, nesne ilişkileri kuramları ve Şema terapi gibi birçok
yaklaşımda, ebeveynlerin çocuklarına olan fiziksel ve duygusal yatırımlarının önemi
belirtilmiş, bu süreçlerdeki sıkıntıların erişkinliği de taşınabileceği ve dahi kişilik
oluşumunu etkileyebileceği belirtilmiştir (Berg-Nielsen & diğ., 2002). Rohner (1975)
de, sosyalizasyon teorisinde, anne ve babaların çocuklarına olan yaklaşımlarının,
onların sosyal, düşünsel ve duygusal yaşantısına etki edeceğini ve bunun, onların
yetişkin yaşamlarındaki işlevselliğinde de süregeleceğini bildirmektedir (Cankardaş,
2019). Bu çalışma kapsamında 3 tip ebeveyn tutumu ele alınacaktır. Bu tutumlar;
duygusal / sıcak, aşırı koruyucu ve reddedici ebeveyn tutumlarıdır.
Duygusal / Sıcak Ebeveyn Tutumu
Duygusal sıcaklık, anne ve babaların hassas, özenli ve destekleyici
tutumlarına; çocukların kendilerini özgürce ve kolayca ifade edebildiği ve kendilerini
değerli hissedebildikleri duygusal iklimin oluşturulmasını ifade eder. Anne ve
babalar çocuklarını önemseyen, kapsayıcı, samimi ve destekleyen niteliktedirler
(Altıntaş, 2019).

Aşırı Koruyucu Ebeveyn Tutumu
Aşırı koruyuculuk, anne ve babanın çocuklarının güvenliğine dair yoğun
endişeleri, müdahaleci bir şekilde denetlemeyi, çocuklarının deneyimlerini

-8öğrenmeye karşı abartılı istekleri ve duyulan endişe nedeniyle çocuklarına fazlaca
sınır koyabilen tutumları ifade etmektedir (Altıntaş, 2019).

Reddedici Ebeveyn Tutumu
Reddedici tutum, ebeveynlerin istismarcı, yaptırımcı, eleştirel, hostil ve
yargılayan davranışlarını ifade etmektedir (Altıntaş, 2019).
Duygu Düzenleme
Duygu düzenleme kişilerin olumlu ve olumsuz yaşantılarını ve bunun
ifadesini modüle edebilmesindeki ruhsal, bilişsel ve davranışsal süreçler olarak
tanımlanmaktadır (Bridges & diğ., 2004). Kişilerin olumlu ve olumsuz
emosyonlarını bilinçli ve bilinçdışı biçimde modüle edebilme uğraşısıdır (Rugancı &
Gençöz, 2010). Duygu düzenleme, erken dönem gelişim süreci ebeveyn-çocuk
ilişkisi içerisinde, içsel ve dışsal sosyokültürel yaşantılara bağlı edinilen bir özellik
olup(Greenberg & diğ., 1991), yetişkinlik sürecinde de değişme ve gelişme
göstermektedir (Gross & Thompson, 2007).
Duygu Düzenlemenin Gelişimsel Süreci
Yeni doğan insan yavrusu gereksinimlerinin karşılanması için bakım
verenlerinin yardımına muhtaçtır (Bowlby, 1969). Bebeğin ağlamasıyla oluşan itici
(aversive) sinyal, bakım verenlerini bebeğin gereksinimlerini gidermeye ve onu
yatıştırmaya sevk eder. Bakım verenlerden gelen karşılık bebektegülümseme vb.
davranışlara ve bakım verenlerin davranışlarının pekişmesini sağlamaktadır. Bebekte
duygu düzenlemedesteklenmekle beraber bakım verenlerin de duygularını regüle
etmesine olanak kılar (Derryberry & Rothbart 1988). Çocuklar anatomilerinin ve
motor hareketlerinin gelişimiyle sosyal çevrelerini etkilemeye, emosyonel olarak
dikkatlerini çekebilen durumlara uzaklaşma,yakınlaşma ve bunlar üzerinde kontrol
sağlayabilme ile duygu düzenlemede giderek özerklik elde ederler.Ek olarak, dilin
çocukların hayatına girmesiyle de bakım verenlerin çocukların duygu durumu
üzerinde kontrol sağlayabilmesi ve çocukların duygularını ifade edebilmesi mümkün
kılınır ki bu da çocuklarda duygu düzenlemede işlevsellik açısından yeni bir boyuttur
(Gross & Munoz 1995). Aile hayatının duygusal iklimi ve bakım veren-çocuk ilişkisi
duygu düzenlemenin daha basit veya zorlu olmasına neden olur. Çünkü
ailebireylerinin duygusal ifade gücü, duygu yönetimindemodel teşkil etmesi, birlikte
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belirleyici faktörlerdir (Dunsmore & Halberstadt, 1997). Çocuklarda duygu
düzenleme beceresi aile yaşantısına içerisinde gelişmekte ve anne-babaların
çocuklarına emosyonel yaklaşım tarzına ve emosyonlarıyla nasıl baş ettiklerine göre
de şekil almaktadır (Dunsmore & Halberstadt, 1997). Duygu düzenleme: yaşamın ilk
evreleri dışında, tüm gelişimsel evrelerde deöneme sahip, yaşam boyu devam eden
ve olumlu yönde aşılması gerekensosyal ve emosyonel deneyimdir (Cole & diğ.,
2004). Yetişkinlikte bu süreç; kişinin mizaci yapısı, nörobiyolojisi, sosyal çevresi ve
fenomenolojik olarak emosyonel süreçlerin anlaşılması gibi faktörlerden
etkilenmektedir (Gross & Thompson, 2007).
Ebeveyn Tutumları ve Duygu Düzenleme İlişkisi
Anne ve babalar, çocuklarının emosyonel ve ruhsal gelişmesinde önemli role
sahiptirler (Jabeen & Anis-ul-Haque, 2013).Ebeveynlerin pozitif ve destekleyen
nitelikteki yaklaşımları çocuğun gelişimine katkı verirken, sınırlandırıcı ve olumlu
olmayan yaklaşımları birtakım duygusal/ruhsal sorunlara sebep olur (Seven, 2008).
Anne ve babaların çocuklarına olan yaklaşımı, davranışları ve onların
gereksinimlerine karşılık verme biçimleri, çocuklarına duygularını düzenleme ve
model almalarında örnek teşkil etmektedir (Huberty, 2012). Örneğin,
olumlu/olumsuz tüm duyguları kabul edici, duyarlı ve sıcak tarzda anne-baba
yaklaşımı, çocukların duyarlı, duygularıyla baş edebilen ve düzenleyebilen bireyler
olmalarını sağlamaktadır (Denham, 1998; Huberty, 2012). Ebeveynlerin reddedici
tutumu ve duygusal yoksunluğuna maruz kalan çocuk ise, duygu düzenlemede ve
ayrıştırmada zorluk yaşamakta, olumlu duygulara kıyasla daha çok olumsuz duygu
taşımakta ve sağlıklı model alamamaktadır (Huberty, 2012). Ayrıca, ebeveynleri
tarafından fazlaca korunmaya ve kontrole maruz kalan çocuklarda, duygu düzenleme
yetisi gelişememekte ve çocuğun emosyonları ile uyumsal olmayan şekilde
düzenlemeye gitmesine neden olmaktadır (Denham, 1998). Literatürde ebeveyn
tutumları ile duygu düzenleme arasında ilişki olduğunu destekleyen araştırmalar
mevcuttur (Aka, 2011; Cole & diğ., 2004; Sarıtaş & Gençöz, 2012).
Ebeveyn Tutumları ve Kişilik Özellikleri İlişkisi
Ebeveynler çocuk yetiştirmede aynı tutuma sahip değillerdir. Kimileri
çocuklarına daha sevecen, sıcak, hoşgörülü; kimileri aşırı korumacı; kimileri ise
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özelliklerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamaktadır (Çağdaş & Seçer 2004. Akt;
Başal & diğ., 2014). Örneğin, aşırı korumacı ebeveynler, çocuklarının bağımsız
düşünce ve kendine güven geliştirmelerine engel olabileceğinden (Günalp, 2007),
çocuğun kendine özgü kişiliğe, öz-yeterliliğe ve davranışları üzerinde etkiye sahip
olamamasına neden olmakta (Kaya, 1997) ve bu da çocuğun, sorumsuz, özgüvensiz,
bağımlı olarak adlandırılan kişilik özellikleri edinmesine sebep olabilmektedir
(Kandır & Alpan, 2008). Anne ve babanın reddedici tutumları güvensiz, savunmacı
ve çekimser (Gander & Gardiner,1998. Akt; Erkan & Toran, 2004), sıcak, kabul
edici tutumları ise sorumluluk ve öz denetim sahibi gibi kişilik özelliklerine neden
olmaktadır (Gander & Gardiner, 2001. Akt; Yaşar, 2009). Alan yazında ebeveyn
tutumları ve kişilik özellikleri ilişkisini inceleyen araştırmalar mevcuttur (Arrindell,
2005; Dirik & diğ., 2014).
Duygu Düzenleme ve Kişilik Özellikleri İlişkisi
Bireylerin duygu düzenleme biçimlerinin, onların kişilik özelliklerinin
yordanmasında yardımcı olduğu ampirik olarak destek bulmuştur (Borges & Naugle,
2017). Duyguları kontrol altına alamama (emotion undercontrol) ve duyguları aşırı
kontrol altına alma (emotion overcontrol) duygu düzenleme ve kişilik özellikleri
arasındaki ilişkiyi potansiyel olarak resmeder. Örneğin; duyguları kontrol altına
alamama içinde bulunulan bağlama bakılmaksızın duygu ve davranışları
dışşallaştırma eğilimidir (Robins & diğ., 1996). Bu tarz kişiler duygusal açıdan
dengesiz, ruh haline göre hareket eden, riski seven, dışavurumcu, dürtüsel, strese
toleransı düşük, kaotik ve yoğun ilişkiler içinde bulunan özelliklere sahiptirler
(Linehan, 1993; Lynch & diğ., 2015a). Duyguları aşırı kontrol altına alma, aşırı bir
şekilde duygusal deneyimleri içselleştirme eğilimidir ve deneyimlerden kaçınmak
için davranışlarda katılık gösterirler (Lynch & diğ., 2015a; Robins & diğ., 1996).
Duygularını aşırı kontrol altına alan bireyler duygusal durağan, duygusal ifadelerini
bastıran, riskten kaçınan, yüksek stres toleransı gösteren, ikili ilişkilerden kopuk
özelliklere sahiptirler (Lynch & diğ., 2015b). Sonuç olarak, duygu düzenlemenin
bireylerde farklı olmasında kişilik önemli bir etmendir (Webb & diğ., 2012).
İlgili Araştırmalar
Ebeveyn Tutumları ve Duygu Düzenleme ile İlgili Çalışmalar
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regülasyonu ile ilişkisini araştırdıkları ve 194 ergen ile yürüttükleri çalışmalarında;
ebeveynlerin izin verici tutumlarıyla ergenlerin duygu düzenlemeleri arasındaki
olumsuz yönde ilişkiyi tespit etmişlerdir.
Özcan ve Çelik (2018), 548 üniversite öğrencisi ile yürüttükleri
çalışmalarında duygusal yönden ihmal edici olarak algılanan baba ebeveyn
tutumunun genç erişkinlerde duygu düzenleme güçlüğünü yordadığını tespit
etmişlerdir.
Cantekin ve Akduman (2020), 136 çocuk ve anneleriyle yürüttüğü, annelerin
çocuk yetiştirme tarzlarının çocuklarının duygularını yönetme becerileriyle ilişkisini
inceledikleri çalışmalarında; destekleyici, duygusal, anlayışlı, sıcak ve sevecen tutum
olan demokratik ebeveynlik ile çocukların duygularını yönetme becerileriyle
arasında olumlu ve anlamlı bir ilişki tespit etmişlerdir.
Ebeveyn Tutumları ve Kişilik Özellikleri ile İlgili Çalışmalar
Dirik vd. (2014), yaptıkları çalışmada: ebeveyn tutumlarını aşırı korumacı ve
reddedici olarak algılayan kişilerin nörotisizm düzeyinde yüsek skorlar aldığı,
ebeveyn tutumlarını duygusal-sıcak algılayan kişilerin ise dışa dönük kişilik
özelliğine sahip oldukları belirtilmiştir.
Dost vd. (2019), 441 üniversite öğrencisi ile yürüttükleri çalışmada, ebeveyn
tutumlarının tümünün nörotisizm ile pozitif yönde; annenin duygusal bakımından
ihmal edici ve izin verici tutumunun öğrencilerin sorumluluk davranışlarıyla negatif
yönde ilişkili olduğunu belirtmişlerdir.
Aynur (2020) çalışmasında, 448 üniversite öğrencisi üzerinde yaptığı
araştırma sonucuna göre; sırasıyla anne ve babadan algılanan reddedicilik ve
duygusal sıcaklığın, mükemmeliyetçi kişilik özelliklerini yordadığını tespit etmiştir.
Duygu Düzenleme ve Kişilik Özellikleri ile İlgili Çalışmalar
Akyunus (2012), 1298 yetişkinle yürüttüğü çalışmasında; nörotisim ve
yaşantıya açıklığın olumlu ve olumsuz bilişsel duygu düzenlemeyle ilişkili olduğunu
belirtmiştir.
Curun vd. (2020), olumlu ve olumsuz duygulanımın özgün kişilik ile
ilişkisinde duygu düzenlemenin faktörünü inceledikleri ve 184 üniversite öğrencisi
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duygulanım ile negatif yönde anlamlı ilişki içerisinde olduğunu tespit etmişlerdir.
Kahya ve Gençöz (2020), duygu düzenlemenin kişilik özellikleri ve
bozukluklarındaki faktörünü inceledikleri çalışmalarında, nörotisizm ve içedönük
kişilik boyutunda güçlü; yaşantıya açıklık, özdisiplin ve uyumlulukta zayıf özellikler
gösteren kişilerin işlevsiz duygu düzenlemeye sahip olabileceklerini belirtmişlerdir.
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Yöntem
Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, verilerin toplanması, analizi
ve elde edilen bulguların nasıl raporlaştırıldığına ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

Araştırmanın Modeli
Bu araştırma alkol bağımlılarında kişilik özellikleri ile algılanan ebeveyn
tutumu ve duygu düzenleme becerileri ilişkinin incelenmesi maksadıyla yapılan nicel
ve betimleyici bir araştırmadır. Çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.
‘‘İlişkisel tarama modeli; iki veya daha çok sayıda değişken içerisinde, beraber
değişim varlığı ve/veya derecesini saptamayı amaçlayan bir araştırma modelidir’’
(Keskin & diğ., 2013, s.171).

Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni İzmir’de alkol bağımlılığı tanısı almış ayaktan veya
yatarak tedavi alan kişilerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi, İzmir Katip
Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amatem biriminde alkol
bağımlılığı tanısı almış ayaktan veya yatarak tedavi alan gönüllü 89 kişiden
oluşmaktadır. Araştırma olasılık temelli olmayan amaçsal örnekleme yöntemlerinden
ölçüt örneklemeyle yürütülmüştür. Ölçüt örnekleme öncesinde belirli bazı kriterleri
taşıyan olguların seçilim sürecidir (Judge & diğ., 2001). Pandemi koşullarının
kısıtlamaları ve etkisiyle tedavi görmekte olan kişilerin sayısına ulaşılamaması
sebebiyle araştırma evreni 100 kişi olarak belirlenmiş olup 80-90 arası kişiye
ulaşılması hedeflenmiştir. 100 kişilik bir evrende artı-eksi 0.05 örnekleme hatası
durumu göz önüne alınarak örnekleme 80 kişinin seçilmesi gerektiği bildirilmiştir
(Yazıcıoğlu & Erdoğan, 2004).
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Alkol bağımlılarının sosyo-demografik özellikleri
Sayı (n)

Yüzde (%)

Bekar

42

47,19

Evli

47

52,81

36

40,45

38
15

42,70
16,85

89

100,00

Medeni durum

Eğitim durumu
İlkokul
Lise
Üniversite
Toplam

Tablo 1’de katılımcı alkol bağımlılarının sosyo-demografik özellikleri
verilmiştir. Araştırmaya dahil olan alkol bağımlılarının %47,19’unun medeni
durumunun bekar, %52,81’inin medeni durumunun evli olduğu, %40,45’inin ilkokul
mezunu, %42,70’inin lise mezunu, %16,85’inin üniversite mezunu olduğu
görülmüştür.

Verilerin Toplanması
Araştırmanın ilk aşamasında OMKÖ, DDGÖ ve KAET-Ç formlarını
Türkçeye uyarlayan araştırmacılardan izin alınmıştır. Daha sonra Yakın Doğu
Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu’ndan etik izin ve araştırmanın
çalışma grubu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Amatem biriminde ayaktan veya yatarak tedavi gören alkol
bağımlılarından oluştuğu için T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nden
araştırma için gerekli izinler alınmıştır. Veriler 07.10.2021–02.11.2021 tarihleri
arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde
ayaktan ve yatılı olarak tedavi gören alkol bağımlılarından toplanmıştır. Veri
toplanmadan önce hastalara çalışmayla ilgili bilgiler verilmiş bilgilendirilmiş gönüllü
onam formları alınmıştır.
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Çalışmada araştırmacının hazırlamış olduğu kişisel bilgi formu, OMKÖ,
DDGÖ ve KAET-Ç olmak üzere dört farklı anket kullanılmıştır.

Kişisel Bilgi Formu
Katılımcı alkol bağımlılarının sosyodemografilerinin; medeni durumları ve
eğitim düzeylerinin saptanması amacıyla araştırmacı tarafından oluşturulan iki
soruluk anket formudur.

On Maddeli Kişilik Ölçeği
Araştırma kapsamına alınan alkol bağımlılarının yaşantıya açıklık,
sorumluluk, dışadönük, yumuşakbaşlılık ve emosyonel dengelilik olmak üzere 5
farklı kişilik özelliğini ölçmek amacıyla Gosling ve arkadaşlarının (2003) geliştirdiği
ve Atak (2013)’ ın Türkçe uyarlama çalışmasını yaptığı OMKÖ kullanılmıştır.
OMKÖ yedili derecelendirme kullanılarak likert tipte geliştirilmiş olup 10 maddedir.
Atak (2010), tarafından yapılan geçerlik güvenirlik çalışması bulgularına göre ölçek
beş boyutlu olup Cronbach alfa kat sayıları sırasıyla .83, .84, .86, .81, 83, olarak
bulunmuştur.

Duygu Düzenlemede Güçlükler Ölçeği
Araştırmaya dahil edilen alkol bağımlılarının duygu düzenlemedeki
güçlüklerini ölçmek amacıyla Gratz ve Roemer (2004)’ ın geliştirdiği ve Rugancı ve
Gençöz (2010)’ ün Türkçe uyarlama çalışmasını yaptığı DDGÖ kullanılmıştır. Ölçek
beşli likert tarzında olup 36 maddeden oluşan öz bildirim ölçeğidir. Ölçek, duyguları
anlama/farketmede yetersizlik, duyguların netlik/açıklığının yetersizliği, olumsuz
duyguları kabul etmeme, strateji oluşturma eksikliği, dürtüsel davranışlar üzerinde
kontrol yetersizliği ve olumsuz duygular altında amaca uygun davranamama olmak
üzere altı alt boyuttan oluşmaktadır. Rugancı ve Gençöz (2010), tarafından yapılan
geçerlik güvenirlik bulgularına göre ölçeğin Cronbach alpha değeri .94’tür. Alt
boyutlarının iç tutarlılık kat sayıları .75 ile .90 aralığındadır. Alt boyutları ve iç
tutarlılık katsayıları şu şekildedir; duyguları anlama/farketmede yetersizlik .75,
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strateji oluşturma eksikliği .89, dürtüsel davranışlar üzerinde kontrol yetersizliği .90
ve olumsuz duygular altında amaca uygun davranamama (.90).
Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları- Çocuk Formu
Araştırmaya dahil edilen alkol bağımlılarının algıladıkları ebeveyn
tutumlarını ölçmek amacıyla Arrindell ve arkadaşlarının (1999) geliştirdiklerive ilk
olarak Dirik ve arkadaşlarının (2004) Türkçe uyarlamasını öğrenci örneklemiyle
yapılan pilot çalışmada incelendiği KAET-Ç kullanılmıştır. Daha sonra Dirik ve
arkadaşları (2014) ölçeğin geçerlik ve güvenilirliğini yaptıkları çalışmalarında
ayrıntılı olarak incelemişlerdir. Ölçek 23 madde olup, duygusal sıcak, aşırı koruyucu
ve reddedici olmak üzere üç algılanan ebeveyn tutumu boyutlarından oluşmaktadır.
Ölçek dörtlü derecelendirmeli likert tarzında olup, ölçülen özellik algılanan ebeveyn
tutumlarıdır. Ölçeğin 17. maddesi ters kodlanarak puanlamaya dahil edilmiştir.
Ölçeğin Croanbach alfa iç tutarlılık katsayıları baba için duygusal sıcak, aşırı
koruyucu ve reddedici sırasıyla .79, .73 ve .71; anne için .75, .72, ve .64’tür.

Verilerin Analizi ve Yorumlanması
Araştırma verilerinin istatistiksel olarak analizinde Sosyal Bilimler için
İstatistik Programı 26.0 yazılımı kullanılmıştır. Katılımcıların OMKÖ, DDGÖ ve
KAET-Ç’na yanıtlarının güvenirliliği için Cronbach Alfa testi yapılmıştır. DDGÖ’ne
ilişkin değer .943 ve KAET-Ç anne için .763, baba için .718 bulunmuştur.
Katılımcıların OMKÖ, DDGÖ, KAET-Ç puanlarına ilişkin betimleyici istatistikleri ve
normal dağılıma uyma durumu Kolmogorov-Smirov analiziyle incelenmiş bulgular
Tablo 2.’de gösterilmiştir.
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Alkol bağımlılarının OMKÖ, DDGÖ ve KAET-Ç puanları
n

𝒙̅±s

MinMax

Kolmogorov-Smirov
p

Çarpıklık

Basıklık

0,000
0,003

-0,296
-0,215

0,613
-0,324

89 4,59±1,4

1-7
0,177
1,5-7 0,121
1-7
0,135

0,000

-0,195

-0,641

Sorumluluk

89 5,28±1,16

3-7

0,000

-0,125

-1,23

Yumuşak Başlılık

89 4,93±1,28

2-7

0,134

0,000

-0,329

-0,774

Farkındalık

89 15,76±3,58

9-26

0,124

0,002

0,495

0,281

Açıklık

89 11,67±4,09

5-23

0,131

0,001

0,478

-0,522

Kabul etmeme

89 16,91±5,98

6-29

0,109

0,011

-0,148

-1,052

Stratejiler

89 21,78±7,64

9-39

89 16,48±6,11

6-30

0,018
0,000

-1,031

Dürtü

0,104
0,143

0,096
0,186

-1,142

Amaçlar
Duygu Düzenlemede
Güçlükler Ölçeği
Duygusal
sıcaklık
(Anne)
Aşırı
koruyuculuk
(Anne)
Reddecilik (Anne)
Duygusal
sıcaklık
(Baba)
Aşırı
koruyuculuk
(Baba)
Reddecilik (Baba)

89 14,97±5,16

0,110

0,009

-0,077

-1,068

0,109

0,011

0,206

-0,818

0,123

0,002

-0,407

-0,283

0,085
0,177

0,155
0,000

0,464

0,237

1,764

3,243

0,077

0,200

-0,086

-0,789

0,102

0,022

0,322

-0,652

0,202

0,000

1,361

1,279

Dışadönüklük
Duygusal Dengelilik

89 4,54±1,22
89 4,91±1,28

Deneyimlere Açıklık

5-24
5089 97,57±25,24 153
89 18±4,68

7-27

89 19,42±4,87

10-33

89 11,04±4,3

7-28

89 15,94±5,1

7-27

89 19,09±5,23

9-30

89 11,6±4,74

7-27

Değer

0,169

Tablo 2’de alkol bağımlılarının OMKÖ, DDGÖ ve KAET-Ç puanları
verilmiştir.
Katılımcı alkol bağımlılarının OMKÖ’ne ait Dışadönüklük maddesinden
ortalama 4,54±1,22, minimum 1, maksimum 7 puan, Duygusal Dengelilik
maddesinden ortalama 4,91±1,2816 puan, minimum 1,5, maksimum 7 puan,
Deneyimlere Açıklık maddesinden ortalama 4,59±1,4 puan, minimum 3, maksimum
7 puan, Sorumluluk maddesinden ortalama 5,28±1,16 puan, minimum 3, maksimum
7 puan, Yumuşak Başlılık maddesinden ortalama 4,93±1,28 puan, minimum 2,
maksimum 7 puan aldıkları görülmektedir.
Alkol bağımlısı katılımcıların DDGÖ’ne ait Farkındalık maddesinden ort.
15,76±3,58 puan, min. 9, maks. 26 puan, Açıklık maddesinden ort. 11,67±4,09 puan,
minimum 5, maksimum 23 puan, Kabul etmeme maddesinden ortalama 16,91±5,98
puan, minimum 6, maksimum 29 puan, Stratejiler maddesinden ortalama 21,78±7,64
puan, minimum 9, maksimum 39 puan, Dürtü maddesinden ortalama 16,48±6,11

- 18 puan, min. 6, maks. 30 puan, Amaçlar maddesinden ort. 14,97±5,16 puan, min. 5,
maks. 24 puan aldıkları, DDGÖ genelinden ise ortalama 97,57±25,24 puan,
minimum 50, maksimum 153 puan aldıkları saptanmıştır.
Alkol bağımlılarının KAET-Ç’na ait Duygusal sıcaklık (Anne) maddesinden
ortalama 18±4,68 puan, minimum 7, maksimum 27 puan, Aşırı koruyuculuk (Anne)
maddesinden ortalama 19,42±4,87 puan, minimum 10, maksimum 33 puan,
Reddecilik (Anne) maddesinden ortalama 11,04±4,3, puan, min. 7, maks. 28 puan,
Duygusal sıcak (Baba) maddesinden ortalama 15,94±5,1 puan, minimum 7,
maksimum 27 puan, Aşırı koruyuculuk (Baba) maddesinden ortalama 19,09±5,23
puan, minimum 9, maksimum 30 puan ve Reddecilik (Baba) maddesinden ortalama
11,6±4,74 puan, min. 7, maks. 27 puan aldıkları görülmektedir.
Tablo 2.’ye göre katılımcıların OMKÖ, DDGÖ, KAET-Ç puanlarının normal
dağılıma uymadığı saptanmıştır. Buna göre katılımcıların medeni durumuna göre
OMKÖ, DDGÖ, KAET-Ç skorlarının karşılaştırılmasında bağımsız değişken 2
kategori olduğundan dolayı Mann-Whitney U testi, eğitim durumuna göre OMKÖ,
DDGÖ, KAET-Ç skorlarının karşılaştırılmasında ise bağımsız değişken 2’den fazla
olduğundan dolayı Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. Katılımcıların OMKÖ,
DDGÖ, KAET-Ç puanları arasındaki korelasyonlar Spearman analiziyle incelenmiş
ve çok değişkenli regresyon analizi kullanılmıştır.

- 19 Çalışmanın Planı
Araştırmanın ilk aşamasında OMKÖ, DDGÖ ve KAET-Ç
ölçeğini Türkçeye uyarlayan araştırmacılardan izin alınmıştır.
Ölçme araçları ile ilgili kullanım izinleri Ek-1’ dedir.

Mayıs 2021 Haziran 2021

İkinci aşamada Yakındoğu Üniversitesi Etik Kurul
Komisyonu’na başvurulmuş Etik İzni alınarak çalışmaya

Eylül 2021

başlanmıştır. Etik Kurul İzni Ek-2’dedir.
Üçüncü aşamada araştırmanın çalışma grubu İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amatem
biriminde ayaktan veya yatarak tedavi gören alkol
bağımlılarından oluştuğu için T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl

Ekim 2021

Sağlık Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınmıştır. Araştırma
izni Ek-3’de yer almaktadır.
Kavramsal temeller ve ilgili araştırmaların incelenmesi

Ocak 2022
Mart 2022

Araştırma için ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenen İzmir
Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma

Ekim 2021

Hastanesi Amatem biriminde ayaktan veya yatarak tedavi gören
alkol bağımlılarına ulaşılmış ve ölçekler gönüllülük esasına

Kasım 2021

dayalı olarak birebir uygulanmıştır.
Çalışma grubundan elde edilen verilerle yapılan istatistik
analizleri sonucunda ulaşılan bulgular, alan yazın
doğrultusunda tartışılmış sonuç ve önerilerde bulunulmuştur.

Mart 2022
Nisan 2022
Mayıs 2022
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Bulgular ve Yorumlar

Bu bölümde araştırma sorularına dönük toplanan veriler ışığında ulaşılan
bulgulara değinilmektedir.
Tablo 3.
Alkol bağımlılarının medeni durumuna göre DDGÖ puanlarının karşılaştırılması
Medeni
Durum
Farkındalık

Açıklık

Kabul etmeme

Stratejiler

Dürtü

Amaçlar

n

𝒙̅

s

M

SO

Bekar

42 15,31 3,65

5,00

1,55

Evli

47 6,17

3,50

16,00

8,09

Bekar

42 1,57

3,92

0,00

4,63

Evli

47 1,77

4,28

1,00

5,33

Bekar

42 6,88

5,68

17,50

4,90

Evli

47 6,94

6,29

7,00

45,09

Bekar

42 2,57

7,30

24,00

7,92

Evli

47 1,06

7,95

21,00

2,39

Bekar

42 7,26

5,99

18,00

8,30

Evli

47 5,79

6,19

15,00

2,05

Bekar

42 5,10

5,56

16,00

5,81

Evli

47 4,85

4,85

14,00

4,28

42 8,69

24,08 102,50 6,85

47 6,57

26,45 97,00

Duygu Düzenlemede Bekar
Evli
Güçlükler Ölçeği

3,35

Z

p

-1,198 0,231

-0,128 0,898

-0,033 0,974

-1,008 0,313

-1,141 0,254

-0,280 0,779

-0,637 0,524

Tablo 3’te alkol bağımlılarının medeni durumuna göre DDGÖ puanları Mann
Whitney U analiziyle karşılaştırılmıştır.
Katılımcı alkol bağımlılarının medeni durumlarına göre DDGÖ ve alt
boyutlarından aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark
olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Bekar olan alkol bağımlılarının Farkındalık ve
Amaçlar alt boyutlarından aldıkları puanlar evli olanların puanlarından daha yüksek,
evli olan alkol bağımlılarının ise Açıklık, Kabul etmeme, Stratejiler, Dürtü ve DDGÖ
genel puanları bekarların puanlarından daha yüksek çıkmıştır, fakat belirlenen puan
farkı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değildir.
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Alkol bağımlılarının eğitim durumuna göre DDGÖ puanlarının karşılaştırılması
Eğitim
̅𝒙
n
s
M
SO X2
p
Fark
durumu
İlkokul

36 15,64

3,21

15,00

44,97 1,290

Lise

38 15,39

3,71

15,00

42,50

Üniversite 15 17,00

4,05

16,00

51,40

İlkokul

36 12,36

4,18

12,00

49,08 1,521

Lise

38 11,18

3,87

10,50

42,28

Üniversite 15 11,27

4,48

10,00

42,10

İlkokul

36 19,47

5,43

20,50

55,82 10,996 0,004* 1-2

Lise

38 15,45

6,04

15,00

38,97

Kabul

Üniversite 15 14,47

5,03

14,00

34,30

etmeme

İlkokul

36 22,31

7,90

24,00

47,11 0,526

Stratejiler

Lise

38 21,63

7,18

21,50

44,34

Üniversite 15 20,87

8,57

19,00

41,60

İlkokul

36 16,64

6,30

16,50

45,69 0,257

Lise

38 16,21

6,29

15,50

43,50

Üniversite 15 16,80

5,49

15,00

47,13

İlkokul

36 14,97

5,97

16,00

45,40 0,017

Lise

38 14,95

4,96

14,00

44,84

Üniversite 15 15,00

3,68

17,00

44,43

Farkındalık

Açıklık

Dürtü

Amaçlar

Duygu

İlkokul

Düzenlemede Lise
Güçlükler

36 101,39 27,12 107,50 49,01 1,493
38 94,82

24,26 98,00

41,87

Üniversite 15 95,40

23,37 90,00

43,30

0,525

0,467

1-3

0,769

0,879

0,991

0,474

Ölçeği
*p<0,05

Tablo 4’de alkol bağımlılarının eğitim durumuna göre DDGÖ puanları
Kruskal Wallis analiziyle karşılaştırılmıştır.
Katılımcı alkol bağımlılarının eğitim durumlarına göre DDGÖ’ne ait Kabul
etmeme alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı saptanmıştır

- 22 (p<0,05). İlkokul mezunu alkol bağımlılarının Kabul etmeme puanları, lise mezunu
olan ve üniversite mezunu olan alkol bağımlılarının Kabul etmeme puanlarından
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05). Alkol
bağımlılarının eğitim düzeylerine göre DDGÖ’nin diğer alt boyutları ve genel
puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark yoktur(p>0,05). İlkokul,
lise ve üniversite mezunu olan alkol bağımlılarının Farkındalık, Açıklık, Stratejiler,
Dürtü ve Amaçlar alt boyutlarından aldıkları puanlar ile DDGÖ genel puanları
benzerdir.

Tablo 5.

Duygusal sıcaklık (Baba)

Aşırı koruyuculuk (Baba)

Reddecilik (Baba)

0,096

0,301

0,206

0,005* 0,216

0,373

0,004* 0,053

r

-0,199 -0,120 0,122

0,007

-0,092 0,001

p

0,061

0,255

0,951

0,392

0,990

r

-0,021 -0,022 0,174

0,059

0,045

0,162

p

0,844

0,585

0,678

0,129

r

-0,363 -0,023 0,077

-0,099 0,026

0,184

p

0,000* 0,827

0,471

0,354

0,809

0,085

r

-0,055 0,154

0,167

-0,106 0,099

0,108

p

0,607

0,117

0,322

0,357

0,314

r

-0,143 -0,078 -0,050 -0,201 0,006

0,161

p

0,180

0,131

Aşırı koruyuculuk (Anne)

0,133

Duygusal sıcaklık (Anne)

Reddecilik (Anne)

Alkol bağımlılarının OMKÖ, DDGÖ ve KAET-Ç puanları arasındaki korelasyonlar

r

-0,049 0,293

p

0,651

Duygusal
Dengelilik

Dışadönüklük

Deneyimlere Açıklık

Sorumluluk
Yumuşak Başlılık

0,261

0,836

0,150

0,102

Tablo 5 (Devamı).

Farkındalık

0,468

0,642

0,059

0,954
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-0,198 0,090

0,103

-0,129 0,261

p

0,063

0,402

0,335

0,227

0,014* 0,006*

r

-0,086 0,057

0,229

0,029

0,161

0,249

p

0,421

0,031* 0,789

0,133

0,018*

r

-0,365 0,280

p

0,000* 0,008* 0,007* 0,094

r

-0,192 0,316

p

0,072

r

-0,160 0,324

p

0,135

DuyguDüzenlemede

r

-0,234 0,237

Güçlükler Ölçeği

p

0,028* 0,026* 0,058

Açıklık

Kabul etmeme
Stratejiler
Dürtü

Amaçlar

0,593

0,285

0,172

0,003* 0,107
0,138

0,002* 0,197
0,202

-0,179 0,290

0,262

0,000* 0,013*

-0,123 0,325
0,250

0,292

0,000* 0,006*

-0,095 0,363
0,378

0,343

0,006* 0,001*

-0,109 0,376
0,311

0,289

0,347

0,002* 0,001*

Tablo 5’de alkol bağımlılarının OMKÖ, DDGÖ ve KAET-Ç puanları
arasındaki korelasyonlar verilmiştir.
Tablo 5 incelendiğinde, alkol bağımlısı katılımcıların OMKÖ’ne ait
Dışadönüklük ile KAET-Ç’ye ait Aşırı Koruyuculuk (Anne) ve Aşırı Koruyuculuk
(Baba) skorları arasında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardır
(p<0,05). Alkol bağımlısı katılımcıların Aşırı Koruyuculuk (Anne) ve Aşırı
Koruyuculuk (Baba) puanlarını artması, Dışadönüklük puanlarını da arttırmaktadır.
Katılımcıların OMKÖ’ne ait Sorumluluk puanları ile KAET-Ç’ye ait Duygusal
Sıcaklık (Anne) skorları arasında negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki
olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Alkol bağımlısı katılımcıların Duygusal Sıcaklık
(Anne) puanlarının artması, Sorumluluk puanlarını istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde azaltmaktadır.
Alkol bağımlısı katılımcıların DDGÖ genel puanları ve ölçeğe ait Stratejiler
puanları ile KAET-Ç’ye ait Duygusal Sıcaklık (Anne) skorları arasında negatif yönlü
ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardır (p<0,05). Alkol bağımlılarının Duygusal
Sıcaklık (Anne) puanlarının artması, Stratejiler puanları ile DDGÖ genel puanlarını
azaltmaktadır. Katılımcı alkol bağımlılarının Açıklık, Kabul Etmeme, Stratejiler,
Dürtü, Amaçlar ve DDGÖ genel puanları ile KAET-Ç’ye ait Aşırı Koruyuculuk
(Anne), Reddedicilik (Anne), Aşırı Koruyuculuk (Baba) ve Reddedicilik (Baba)
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belirlenmiştir (p<0,05). Buna göre Aşırı Koruyuculuk (Anne) puanları artan
katılımcıların, Stratejiler, Dürtü, Amaçlar ve DDGÖ genel puanları artmakta,
Reddedicilik (Anne) puanları artan katılımcıların Kabul Etmeme ve Stratejiler
maddelerinden aldıkları puanlar artmakta, Aşırı Koruyuculuk (Baba) puanları artan
katılımcıların Açıklık, Stratejiler, Dürtü, Amaçlar ve DDGÖ genel puanları artmakta
ve Reddedicilik (Baba) puanları artan alkol bağımlısı katılımcıların Açıklık, Kabul
Etmeme, Stratejiler, Dürtü, Amaçlar ve DDGÖ genel puanları artmaktadır.

Tablo 6.
Alkol bağımlılarının OMKÖ ve KAET-Ç puanlarının DDGÖ puanlarını yordama
durumu
Std.

Olm. Standardize

Katsayılar

Katsayılar

B

Beta

S.H.

t

p

F

R2

p

DüzR2

0,412

(Sabit)

39,548 23,75

1,662

0,101

Dışadönüklük

-0,229 2,030 -0,011

-0,113

0,910

2,445

0,017*

Deneyimlere Açıklık -2,449 1,662 -0,136

-1,473

0,145

Sorumluluk

5,679

2,416

0,018*

Yumuşak Başlılık

-3,261 1,905 -0,166

-1,712

0,091

4,899

-0,683 0,682 -0,127

-1,002

0,319

0,000* 0,328

0,979

1,337

0,185

-0,883 0,928 -0,150

-0,952

0,344

0,367

0,579

0,074

0,635

0,527

0,107

0,744

0,022

0,144

0,886

2,366

0,888

0,444

2,665

0,009*

Duygusal Dengelilik 4,911

Duygusal
(Anne)
Aşırı

koruyucu

Reddecilik (Anne)
sıcak

(Baba)
Aşırı

2,351

0,249

0,261

sıcak

(Anne)

Duygusal

2,009

koruyucu

(Baba)
Reddecilik (Baba)

0,733

0,189
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KAET-Ç puanlarının DDGÖ puanlarını yordama durumunun incelendiği çok
değişkenli regresyon analizi sonuçları verilmiştir. Katılımcı alkol bağımlılarının
KAET-Ç formunda bulunan Reddedicilik (Baba) alt boyutundan aldıkları skorların,
DDGÖ skorlarını anlamlı şekilde yordadığı tespit edilmiştir β=0,444 ; p<0,05).

Tablo 7.
Alkol bağımlılarının KAET-Ç puanlarının OMKÖ puanlarını yordama durumu
Std. Olm.

Yumuşak Başlılık

Sorumluluk

Deneyimlere Açıklık

Duygusal Dengelilik

Dışadönüklük

B

Standardize

S.H. Beta

Sabit
Duygusal sıcaklık (Anne)
Aşırı koruyuculuk (Anne)
Reddecilik (Anne)
Duygusal sıcaklık (Baba)
Aşırı koruyuculuk (Baba)
Reddecilik (Baba)
Sabit
Duygusal sıcaklık (Anne)
Aşırı koruyuculuk (Anne)
Reddecilik (Anne)
Duygusal sıcaklık (Baba)
Aşırı koruyuculuk (Baba)
Reddecilik (Baba)
Sabit
Duygusal sıcaklık (Anne)
Aşırı koruyuculuk (Anne)
Reddecilik (Anne)
Duygusal sıcaklık (Baba)
Aşırı koruyuculuk (Baba)
Reddecilik (Baba)
Sabit
Duygusal sıcaklık (Anne)
Aşırı koruyuculuk (Anne)
Reddecilik (Anne)
Duygusal sıcaklık (Baba)
Aşırı koruyuculuk (Baba)
Reddecilik (Baba)
Sabit

3,17
-0,03
0,03
0,00
0,04
0,04
0,00
5,88
-0,06
-0,07
0,07
0,04
0,03
-0,05
3,38
0,02
-0,07
0,08
0,03
0,03
0,02
7,17
-0,14
0,02
-0,08
0,05
-0,02
0,07
4,16

0,88
0,04
0,04
0,05
0,03
0,04
0,05
0,91
0,04
0,04
0,05
0,03
0,04
0,05
1,02
0,04
0,05
0,06
0,04
0,05
0,06
0,78
0,03
0,04
0,04
0,03
0,04
0,04
0,94

Duygusal sıcaklık (Anne)
Aşırı koruyuculuk (Anne)
Reddecilik (Anne)

0,01 0,04
0,02 0,04
0,06 0,05

Duygusal sıcaklık (Baba) -0,02 0,04
Aşırı koruyuculuk (Baba) 0,00 0,05

t

p

F

R2

p

AdjR2

3,623
-0,925
0,749
-0,047
1,138
0,941
0,050
6,441
-1,603
-1,597
1,440
1,033
0,724
-0,968
3,296
0,401
-1,368
1,303
0,911
0,590
0,346
9,139
-4,273
0,468
-1,797
1,546
-0,599
1,572
4,408

0,001
0,358
0,456
0,963
0,258
0,350
0,961
0,000
0,113
0,114
0,154
0,304
0,471
0,336
0,001
0,690
0,175
0,196
0,365
0,557
0,730
0,000
0,000*
0,641
0,076
0,126
0,551
0,120
0,000

1,413
0,219

0,094
0,027

1,642
0,146

0,107
0,042

0,951
0,464

0,065
-0,003

0,750

0,052

0,05
0,07
0,21

0,334
0,425
1,145

0,739
0,672
0,256

0,611

-0,017

-0,08
0,00

-0,601 0,550
-0,020 0,984

-0,13
0,12
-0,01
0,16
0,17
0,01
-0,22
-0,26
0,25
0,14
0,13
-0,19
0,06
-0,23
0,23
0,13
0,11
0,07
-0,55
0,07
-0,30
0,20
-0,10
0,29

3,349 0,197
0,005* 0,138

- 26 Reddecilik (Baba)
*p<0,05

-0,01 0,05

-0,05

-0,231 0,818

Tablo 7.’de alkol bağımlılarının KAET-Ç puanlarının OMKÖ skorlarını
yordama durumunun incelendiği çok değişkenli regresyon analizinden elde edilen
bulgular gösterilmiştir.
Katılımcı alkol bağımlılarının KAET-Ç puanlarının OMKÖ’de yer alan
dışadönük, emosyonel dengelilik, yaşantıya açıklık ve yumuşak başlılık alt
boyutlarından aldıkları puanları yordamasına ilişkin kurulan modellerin istatistiksel
olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Alkol bağımlılarının KAET-Ç’de
yer alan Duygusal sıcaklık (Anne) alt boyutundan aldıkları skorların OMKÖ’de yer
alan sorumluk alt boyutundan aldıkları skorları istatistiksel anlamlı ve pozitif yönlü
olarak yordadığı belirlenmiştir (β=-0,55 ; p<0,05). Fakat varyans %13,8
bulunmuştur.

Tablo 8.
Alkol bağımlılarının medeni durumuna göre OMKÖ puanlarının karşılaştırılması
Medeni
n
𝒙̅
s
M
SO
Z
p
durum

Bekar

42

4,56

1,16 4 ,00 44,43

Evli

47

4,52

1,28 4,50 45,51

Duygusal

Bekar

42

4,88

1,26 4,75 43,95

Dengelilik

Evli

47

4,94

1,31 5,00 45,94

Deneyimlere

Bekar

42

4,63

1,36 4,50 45,21

Açıklık

Evli

47

4,55

1,45 4,50 44,81

Bekar

42

5,63

1,05 6,00 52,56

Evli

47

4,97

1,17 5,00 38,24

Yumuşak

Bekar

42

4,90

1,35 5,00 44,77

Başlılık

Evli

47

4,96

1,23 5,00 45,20

Dışadönüklük

Sorumluluk

-0,202

-0,366
-0,075

-2,640
-0,079

0,840

0,714
0,940
0,008*
0,937

*p<0,05

Tablo 8’te alkol bağımlılarının medeni durumuna göre OMKÖ puanları Mann
Whitney U analiziyle karşılaştırılmıştır.
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Sorumluluk maddesi skorlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılaştığı saptanmıştır
(p<0,05). Bekar alkol bağımlılarının OMKÖ’ne ait Sorumluluk maddesinden almış
oldukları puan ortalaması, evli olanlardan istatistiksel anlamlı yüksek belirlenmiştir.
Alkol bağımlılarının medeni durumuna göre OMKÖ’ne ait diğer alt boyutlarda skor
ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma (p>0,05). Alkol
bağımlısı katılımcıların medeni durumlarına bakılmaksızın OMKÖ’ne ait diğer alt
boyutlarda benzer puanlar aldıkları saptanmıştır.

Tablo 9.
Alkol bağımlılarının medeni durumuna göre KAET-Ç puanlarının karşılaştırılması
Medeni
n
𝒙̅
s
M
SO
Z
p
durum
Duygusal

Bekar

42 17,57 4,32 17,50 41,96

sıcaklık (Anne)

Evli

47 18,38 5,00 19,00 47,71

Aşırı

Bekar

42 19,71 5,68 19,00 45,77

koruyuculuk (Anne)

Evli

47 19,15 4,06 19,00 44,31

Reddecilik

Bekar

42 11,50 4,37 10,50 48,88

(Anne)

Evli

47 10,64 4,24 9,00

Duygusal

Bekar

42 15,40 4,86 16,00 42,44

sıcaklık (Baba)

Evli

47 16,43 5,30 16,00 47,29

Aşırı

Bekar

42 19,14 5,81 18,50 44,93

koruyuculuk (Baba)

Evli

47 19,04 4,72 19,00 45,06

Reddecilik

Bekar

42 11,95 4,78 11,00 47,50

(Baba)

Evli

47 11,28 4,73 9,00

41,53

-1,051 0,293

-0,268 0,789
-1,352 0,176

-0,885 0,376
-0,025 0,980
-0,868 0,385

42,77

Tablo 9’te alkol bağımlılarının medeni durumuna göre KAET-Ç puanları
Mann Whitney U analiziyle karşılaştırılmıştır.
Katılımcı alkol bağımlılarının medeni durumlarına göre KAET-Ç alt boyutları
skor ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadıkları
belirlenmiştir (p>0,05). Evli alkol bağımlılarının Duygusal sıcaklık (Anne) ve
Duygusal sıcaklık (Baba) alt boyutlarından almış oldukları puanlar, bekarlardan daha
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Tablo 10.
Alkol bağımlılarının eğitim durumuna göre OMKÖ puanlarının karşılaştırılması
Eğitim
n
𝒙̅ s
M
SO
X2
p
Fark
durumu

Dışadönüklük

İlkokul

36 4,79 1,27 5,00 50,74 3,146

Lise

38 4,37 1,31 4,00 41,43

0,207

Üniversite 15 4,37 0,69 4,00 40,27
Duygusal
Dengelilik

Deneyimlere
Açıklık

Sorumluluk

İlkokul

36 5,43 1,13 5,00 55,25 14,212 0,001* 1-3

Lise

38 4,76 1,29 4,75 42,70

Üniversite 15 4,03 1,06 4,00 26,23
İlkokul

36 5,26 1,25 5,50 57,18 18,142 0,000* 1-3

Lise

38 4,36 1,43 4,25 41,38

Üniversite 15 3,57 0,78 3,50 24,93
İlkokul

36 5,50 1,07 5,50 49,69 6,932

Lise

38 5,36 1,14 5,50 46,68

0,031* 1-3

Üniversite 15 4,57 1,21 4,00 29,47
Yumuşak
Başlılık

İlkokul

36 4,78 1,19 5,00 41,72 1,404

Lise

38 4,99 1,29 5,00 45,80

0,496

Üniversite 15 5,17 1,52 5,50 50,83

*p<0,05

Tablo 10’da alkol bağımlılarının eğitim durumuna göre OMKÖ puanları
Kruskal Wallis analiziyle karşılaştırılmıştır.
Katılımcı alkol bağımlılarının eğitim düzeylerine göre OMKÖ alt boyutları
olan Duygusal Dengelilik, Deneyimlere açıklık ve Sorumluluk skorları arasında
istatistiksel anlamlı farklılaştıkları belirlenmiştir (p<0,05). İlkokul mezunu olan alkol
bağımlılarının Duygusal Dengelilik, Deneyimlere açıklık ve Sorumluluk puanları,
üniversite mezunu olan alkol bağımlılarının Duygusal Dengelilik, Deneyimlere
açıklık ve Sorumluluk skorlarından istatistiksel anlamlı şekilde yüksek belirlenmiştir.
Katılımcı alkol bağımlılarının eğitim durumlarına göre OMKÖ diğer alt boyutları
olan skorları arasında istatistiksel anlamlı şekilde farklılaşma yoktur (p>0,05).
İlkokul, lise ve üniversite mezunu alkol bağımlılarının Dışadönüklük ve Yumuşak
başlılık puanları benzerdir.
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Alkol bağımlılarının eğitim durumuna göre KAET-Ç puanlarının karşılaştırılması

Duygusal
sıcaklık (Anne)
Aşırı
Koruyuculuk
(Anne)
Reddecilik
(Anne)
Duygusal
sıcaklık (Baba)
Aşırı
koruyuculuk
(Baba)
Reddecilik
(Baba)

Eğitim
durumu
İlkokul
Lise
Üniversite
İlkokul
Lise
Üniversite
İlkokul
Lise
Üniversite
İlkokul
Lise
Üniversite
İlkokul
Lise
Üniversite
İlkokul
Lise
Üniversite

n

𝒙̅

36
38
15
36
38
15
36
38
15
36
38
15
36
38
15
36
38
15

18,47
16,87
19,73
18,92
19,95
19,27
11,47
11,39
9,13
17,19
15,18
14,87
18,94
19,45
18,53
11,69
11,68
11,13

s
4,31
4,68
5,13
4,14
5,61
4,65
4,23
4,76
2,59
4,98
5,01
5,32
4,48
5,69
5,96
4,82
4,48
5,46

M
19,00
17,00
21,00
18,00
20,00
18,00
10,00
10,00
8,00
18,00
15,00
15,00
18,00
19,00
18,00
10,00
10,00
9,00

SO
48,28
38,45
53,73
42,19
47,91
44,37
49,17
46,37
31,53
51,92
40,50
39,80
44,61
46,55
42,00
46,04
46,25
39,33

X

2

p

4,767

0,092

0,921

0,631

5,210

0,074

4,359

0,113

0,350

0,840

0,880

0,644

Tablo 11’de alkol bağımlılarının eğitim durumuna göre KAET-Ç puanları
Kruskal Wallis analiziyle karşılaştırılmıştır.
Katılımcı alkol bağımlılarının eğitim durumuna göre KAET-Ç alt boyutları
skorlarında istatistiksel anlamlı şekilde farklılaşmadıkları belirlenmiştir (p>0,05).
Lise mezunu olan katılımcıların Aşırı koruyuculuk (Anne) ve Aşırı koruyuculuk
(Baba) puanları, ilkokul mezunu ve üniversite mezunu alkol bağımlısı katılımcıların
puanlarından daha yüksektir fakat puan farkı anlamlı değildir.
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Tartışma
Bu bölümde, elde edilen bulgular alan yazında mevcut çalışmalar
çerçevesinde tartışılmıştır.
Bu çalışmada alkol bağımlılarının DDGÖ alt boyutları ve genel puanları ile
medeni durumları arasında anlamlı düzeyde bir fark tespit edilmemiştir. Fakat bekar
olan alkol bağımlılarının duygularının farkında olmama ve olumsuz duygu
deneyimlerken amaca yönelik davranışlarda zorlanma, sırasıyla farkındalık ve
amaçlar boyutlarından aldıkları puanlar evli olan alkol bağımlılarından daha yüksek;
evli olan alkol bağımlılarının ise açıklık, kabul etmeme, stratejiler, dürtü alt boyutları
ve duygu düzenlemede güçlükler ölçeği genel puanları bekar olan alkol
bağımlılarından daha yüksek hesaplanmıştır. Tekin (2020)’de araştırmasında, madde
kullanım bozukluğu tanılı hastaların DDGÖ alt boyutları ve genel puanları ile
medeni durumları arasında anlamlı bir farklılık göstermediğini saptamıştır. Bekar
alkol bağımlılarının evli olanlara göre DDGÖ farkındalık ve amaçlar alt boyutları
puanlarının yüksek hesaplanması bir yönden beklenen bir durum olarak
değerlendirilmektedir. Nitekim evli alkol bağımlılarının bekarlara göre eşlerinden
gördükleri psikososyal destek açısından daha avantajlı olduğu düşünülmektedir.
Yıldırım & diğ., (2011)’de, çalışmalarında alkol ve madde bağımlılarında bekarların
evlilere nispeten yalnızlık duygu düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı derecede
farklılaştığını tespit etmişlerdir. Alkol kullanan bireyler ile yapılan bazı çalışmalarda
da bekarların sayısının artması ile takip edilen alkol alım sıklığı anlamlı şekilde
artmaktadır (Dirin, 2019; Toka, 2019). Buna ek olarak, Öztürk & diğ., (2016)’de
bekarların evlilere göre alkol ve madde bağımlılığı açısından risk altında olduğunu
belirtmektedirler.
Bu çalışmada alkol bağımlılarının DDGÖ ölçeği alt boyutları ve genel
puanları ile eğitim düzeyleri arasında istatistiksel anlamlı bir farklılaşma
belirlenememiştir, skorlar benzerdir. Fakat araştırmaya katılan alkol bağımlılarının
eğitim düzeylerine göre DDGÖ’ne ait ‘kabul etmeme’alt boyutu skor ortalamalarında
istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaştıkları saptanmıştır. İlkokul mezunu alkol
bağımlılarının kabul etmeme puanları, lise ve üniversite mezunu olan alkol
bağımlılarının kabul etmeme puanlarından istatistiksel anlamlı sekilde yüksek
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durumlarına göre DDGÖ alt boyutlarından almış oldukları skorlar ve genel puanları
değerlendirilmek ve incelenmek istenmiştir çünkü ulaşılan literatürde spesifik olarak
‘alkol bağımlılarında’ buna yönelik bir bulguya rastlanmamıştır. Çalışmamız
bulgusuyla benzer şekilde Tekin (2020) araştırmasında, madde kullanım bozukluğu
tanılı hastaların eğitim düzeylerine göre DDGÖ kabul etmeme alt boyutunda anlamlı
farklılıklar gösterdiğini saptamıştır. Buna göre, lisans ve lisansüstü mezunu
bağımlıların, diğer bağımlı katılımcıların eğitim düzeylerine oranla, kabul etmeme alt
boyutunda duygu düzenleme güçlüklerinin istatistiksel anlamlı şekilde yüksek
olduğunu belirlenmiştir. Alkol bağımlılarının sosyodemografik değişkenlere (medeni
durum ve eğitim düzeyi) göre DDGÖ alt boyutlarında farklılaşıp farklılaşmadığının
incelenmesi, nüksün önlemesi ve tedavi motivasyonunun yükseltilebilmesi için
‘duygu düzenleme güçlüklerinin’ tespit edilmesi gerekliliğini düşündürmektedir. Bu
bağlamda, bağımlı kişilerin duygu düzenleme becerisi edinebilmesi için en başta:
duygularının farkında olup anlaması, kabul etmesi, olumsuz duygular içerisindeyken
dürtüselliğini ve amaca erişmek için duygusal tepkilerini kontrol altına alabilmesi
gerekmektedir (Alpay & diğ., 2017). Alkol ve madde bağımlılığı ile duygu
düzenleme güçlüğü arasındaki anlamlı ilişki birçok araştırma tarafından bildirilmiştir
(Aurora & Klanecky, 2016; Dvorak & diğ., 2016; Öztürk, 2016).
Bu çalışmada alkol bağımlısı katılımcıların OMKÖ’ne ait Dışadönüklük ile
KAET-Ç’ye ait Aşırı Koruyuculuk (Anne) ve Aşırı Koruyuculuk (Baba) skorları
arasında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı şekilde ilişki vardır. Alkol
bağımlısı katılımcıların Algılanan Aşırı Koruyuculuk (Anne) ve Aşırı Koruyuculuk
(Baba) puanlarının artması, Dışadönüklük puanlarını da arttırmaktadır. Oğuz &
Özçelik (2018), algılanan ebeveyn tutumu ile madde bağımlılığı arasındaki ilişkiyi
inceledikleri ve 201 lise öğrencisiyle yürüttükleri çalışmalarında, ebeveynlerinin
çocukları üzerinde sıkı denetim-kontrol uygulamalarının onların madde
bağımlılığından uzak olmalarını sağlamak yerine daha çok yaklaştırdığını; Çakır
(2018) çalışmasında, madde kullananların kullanmayanlara göre ebeveyn tutumlarını
daha otoriter ve koruyucu algıladıklarını ve aile işlevlerini algılama seviyelerinin
iletişim alanında daha yüksek yani sağlıksız olarak saptamışlardır. Buna göre,
algılanan ebeveyn tutumlarının bireylerde birtakım kişilik özelliklerini
biçimlendirdiği ve kişilik özelliklerinin de duygu düzenlemedeki etkin rolü
anlaşılmaktadır. Nitekim Günalp (2017), aşırı korumacı ebeveynlerin çocuklarının
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1997), çocuğun kendine özgü kişiliğe, öz-yeterliliğe ve davranışları üzerinde etkiye
sahip olamamasına ve bu da çocuğun, sorumsuz, özgüvensiz, bağımlı olarak
adlandırılan kişilik özellikleri edinmesine sebep olabilmektedir (Kandır & Alpan,
2008). Denham (1998) ise fazlaca korunmaya ve kontrole maruz kalan çocuklarda,
duygu düzenleme yetisi gelişememekte ve çocuğun emosyonları ile ‘uyumsal
olmayan şekilde’ düzenlemeye gitmesine neden olduğunu bildirmiştir. Alkol ve
madde bağımlılığı ile ebeveyn tutumları ve aile dinamikleri arasında anlamlı bir ilişki
bulunmaktadır (Ercan 2006; Derin & diğ., 2021; Oğuz & Özçelik, 2018).
Bu çalışmada katılımcıların OMKÖ’ne ait Sorumluluk puanları ile KAETÇ’ye ait Duygusal Sıcaklık (Anne) puanları arasında negatif yönlü, istatistiksel
anlamlı şekilde ilişki belirlenmiştir. Alkol bağımlısı katılımcıların Duygusal Sıcaklık
(Anne) puanlarının artması, Sorumluluk puanlarını istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde azaltmaktadır. Akvardar & diğ., (2005), çalışmalarında Mizaç ve Karakter
Envanteri dahilinde olan kendini yönetmenin ‘sorumluluk’ alt boyutunun alkol
kullanım bozukluğu olanlarda kontrollere göre anlamlı olarak daha düşük olduğunu
tespit etmişlerdir. Sorumluluk düzeyinin alkol bağımlılarında düşük düzeyde olması
alkol bağımlılığın öncülü veya sonucu da olabilir (Akvardar & diğ., 2005). Nitekim
duygusal sıcak ebeveyn tutumunun bireylerin sorumluluk - öz denetim sahibi gibi
kişilik özelliklerine sahip olmasına (Gander & Gardiner, 2001. Akt; Yaşar, 2009) ve
duyarlı, duygularıyla baş edebilen ve düzenleyebilen bireyler olmalarını
sağlamaktadır (Denham, 1998; Huberty, 2012). Bunu destekler nitelikte
araştırmamızda alkol bağımlılarının duygusal sıcak (anne) puanlarının artması, DDG
ölçeği stratejiler alt boyutu puanları ve DDG ölçeği genel puanlarını azaltmaktadır.
Negatif yönlü ve anlamlı düzeyde korelasyon saptanmıştır. Tekin (2020)’ de
çalışmasında DDGÖ toplam skorunun anne tutumuna göre anlamlı farklılık
gösterdiğini tespit etmiştir.
Bu çalışmada algılanan aşırı koruyucu ve reddedici ebeveyn tutumlarının,
DDGÖ’nin sırasıyla stratejiler, dürtü, amaçlar ve kabul etmeme, stratejiler gibi
birçok alt boyutuyla pozitif yönlü, istatistiksel olarak anlamlı ilişkide olduğu tespit
edilmiştir. Spesifik olarak ‘alkol bağımlılarında’ algılanan ebeveyn tutumları ve
duygu düzenleme güçlüğü ilişkisini araştıran bir çalışmaya rastlanamamış olsa da
duygu düzenleme güçlüğü yaşamın ilk yıllarında başlayıp bireylerin yaşamında uzun
vadede etkisini devam ettiren ve bağımlılarda bir risk faktörü olan bir durumdur.
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çocuklarda, duygu düzenleme yetisi gelişememekte ve çocuğun emosyonları ile
uyumsal olmayan şekilde düzenlemeye gitmesine neden olmakta (Denham, 1998);
ebeveynlerin reddedici tutumu ve duygusal yoksunluğuna maruz kalan çocuk ise,
duygu düzenlemede ve ayrıştırmada zorluk yaşamakta, olumlu duygulara kıyasla
daha çok olumsuz duygu taşımakta ve sağlıklı model alamamaktadır (Huberty,
2012). Pektaş (2015)’da 352 üniversite öğrencisiyle yürüttüğü çalışmasında kadın ve
erkek öğrencilerde algılanan baba reddinin, DDGÖ alt boyutlarının birçoğuyla
anlamlı ilişkilide olduğunu bildirmiştir. Buna göre; kadın öğrencilerde algılanan baba
reddinin, dürtü alt boyutu hariç DDGÖ’nin tüm alt boyutlarıyla; erkek öğrencilerde
ise algılanan baba reddinin, DDGÖ’nin kabul etmeme ve stratejiler alt boyutuyla
anlamlı ve pozitif ilişkide olduğunu saptamıştır. Literatürde ebeveyn tutumları ile
duygu düzenleme arasında ilişki olduğunu destekleyen araştırmalar mevcuttur (Aka,
2011; Cole & diğ., 2004; Sarıtaş & Gençöz, 2012). Algılanan reddedici ebeveyn
tutumunun DDGÖ’nin kabul etmeme ve stratejiler alt boyutları puanlarını; aşırı
koruyucu ebeveyn tutumunun DDGÖ stratejiler, dürtü, amaçlar alt boyutları
puanlarını arttırması, katılımcıların duygularını yeniden değerlendirmede güçlük
çektiklerine, buna göre strateji yürütememe, dürtüsel olma, amaca gidememe
ve/veya işlevsel olmayan şekilde duygularını bastırma yoluna giderek alkol ve
madde kullanımına yöneldiklerini düşündürmektedir. İşlevsiz duygu düzenleme ve
stratejilerine sahip bireylerin alkol ve madde arayışına girdiği alan yazınca
bildirilmiştir (Arabacı & diğ., 2018; Mennin & diğ., 2007; Tekin, 2020). Tekin
(2020)’de çalışmasında hastaların bilinçli farkındalığının azaldıkça duygu düzenleme
güçlüklerinin arttığını saptamıştır. Nitekim duygu düzenleme güçlüğü ile ilişkili
durumlar duyguların anlaşılması ve farkındalığı yönünde bilincin olmaması,
duyguların kabulüne yönelik zorluklar, olumsuz duygular altında dürtüsel olma,
amaca ilişkin faaliyetlere konsantre olamama ve duygu düzenleme stratejilerini
eyleme koymakta zorluklardır (Gratz & Roomer, 2004).
Bu çalışmada alkol bağımlılarının KAET-Ç formunda yer alan reddedicilik
(baba) alt boyutunda aldıkları puanların, DDGÖ puanlarını anlamlı düzeyde
yordadığı tespit edilmiştir. Alan yazında algılanan ebeveyn reddinin psikolojik
belirtiler ile pozitif yönde ilişkili olduğu üzerinde mutabakata varılmış bir durumdur.
Fakat anneden mi yoksa babadan mı algılanan reddin psikolojik belirtilere daha çok

- 34 sebep olduğu henüz tartışılmaktadır. Çalışmamız bulgusunu destekler nitelikte Bayat
(2015) ve Kılıç (2012), çalışmalarında baba reddinin anne reddine kıyasla daha kritik
ve belirleyici olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızda da algılanan baba reddi, anne
reddine kıyasla DDGÖ alt boyutları açısından daha fazla tespit edilmiştir. Ancak
duygusal sıcak anne puanlarının artması DDGÖ stratejiler alt boyutu ve genel
puanlarını azaltmaktadır. Nitekim çalışmamızda alkol bağımlılarının KAET-Ç
formunda yer alan duygusal sıcak (anne) alt boyutundan aldıkları skorların, OMKÖ
sorumluluk alt boyutu skorlarını istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif olarak
yordadığı saptanmıştır.
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Sonuç ve Öneriler
Bu bölümde çalışmanın amaç ve alt amaçlarına dayalı ulaşılan sonuçlara ve
bu sonuçlara bağlı geliştirilen önerilere yer verilmiştir.
Sonuç
Mevcut araştırmada alkol bağımlılarında kişilik özellikleri ile algılanan
ebeveyn tutumları ve duygu düzenleme becerileri arasında ilişki olup olmadığı
araştırılmıştır. Söz konusu analizler neticesinde elde edilen bulgular, araştırmanın
amaç ve alt amaçları baz alınarak şu şekilde özetlenmektedir:
Araştırmaya dahil edilen alkol bağımlılarının medeni durum ve eğitim
düzeylerine göre DDGÖ alt boyutları ve genel skorlarında istatistiksel anlamlı
şekilde farklılaşmadıkları belirlenmiştir. Fakat alkol bağımlılarının eğitim
düzeylerine göre DDGÖ’ne ait ‘kabul etmeme’ alt boyutunda istatistiksel anlamlı
şekilde farklılaştıkları saptanmıştır. Buna göre, ilkokul mezunu alkol bağımlılarının
‘kabul etmeme’ puanları, lise ve üniversite mezunu olan alkol bağımlılarının ‘kabul
etmeme’ puanlarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.
Alkol bağımlısı katılımcıların OMKÖ’ne ait Dışadönüklük kişilik özelliği ile
KAET-Ç formuna ait Aşırı Koruyuculuk (Anne) ve Aşırı Koruyuculuk (Baba)
skorları arasında pozitif yönlü istatistiksel anlamlı şekilde ilişki vardır. Alkol
bağımlısı katılımcıların Algılanan Aşırı Koruyuculuk (Anne) ve Aşırı Koruyuculuk
(Baba) Ebeveyn Tutumları puanlarının artması, Dışadönüklük kişilik özellikleri
puanlarını da arttırmaktadır.
Alkol bağımlısı katılımcıların OMKÖ’ne ait Sorumluluk puanları ile KAETÇ’ye ait Duygusal Sıcaklık (Anne) skorları arasında negatif yönlü, istatistiksel
anlamlı şekilde ilişki belirlenmiştir. Alkol bağımlısı katılımcıların Algılanan
duygusal Sıcaklık (Anne) puanlarının artması, Sorumluluk kişilik özelliği puanlarını
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azaltmaktadır.
Alkol bağımlılarının KAET-Ç formuna ait algılanan Duygusal Sıcak (anne)
puanlarının artması, DDGÖ ‘stratejiler’ alt boyutu puanları ve DDGÖ genel
puanlarını azaltmaktadır. Negatif yönlü ve anlamlı düzeyde ilişki saptanmıştır.
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puanlarının artması, DDGÖ stratejiler, dürtü, amaçlar,alt boyutları puanları ve
DDGÖ genel puanlarını arttırmaktadır. Pozitif yönlü ve anlamlı düzeyde ilişki
saptanmıştır.
Alkol bağımlılarının algılanan reddedicilik (anne) ve reddedicilik (baba)
puanlarının artması, DDGÖ kabul etmeme ve stratejiler alt boyutları puanlarını
arttırmaktadır. Pozitif yönlü ve anlamlı düzeyde ilişki saptanmıştır.
Bu araştırmada alkol bağımlılarının algılanan reddedicilik (baba) alt
boyutunda aldıkları puanların, DDGÖ puanlarını anlamlı düzeyde yordadığı tespit
edilmiştir.
Bu araştırmada alkol bağımlılarının algılanan duygusal sıcak (anne) alt
boyutundan aldıkları skorların, Sorumluluk kişilik özelliğinden aldıkları skorları
istatistiksel anlamlı ve pozitif yordadığı belirlenmiştir.

Öneriler
Akademik Öneriler
Alan yazında spesifik olarak ‘alkol bağımlılarında’ medeni durum ve eğitim
düzeyinin DDGÖ alt boyutlarında farklılaşıp farklılaşmadığını inceleyen bir
araştırmaya rastlanamamıştır. Bu nedenle, ilkokul mezunu alkol bağımlılarının diğer
eğitim düzeylerine göre DDGÖ ‘kabul etmeme’ alt boyutunda anlamlı farklılık
göstermesi ve bekar alkol bağımlılarının DDGÖ ‘farkındalık ve amaçlar’ alt
boyutları puanlarının evlilere oranla daha yüksek hesaplanması gibi araştırma
bulgularının literatüre bir katkı niteliğinde olduğu düşünülmekte olup ve bu
kapsamda yapılacak araştırmalara da ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Nitekim alkol
bağımlılarının medeni durum ve eğitim düzeylerinin DDGÖ alt boyutlarında
farklılaşmasında hangi faktörlerin (örneğin; psikososyal destek, bilinçli farkındalık)
rol oynayabileceğine dair de alan yazına bilgi ve katkı sunacağı düşünülmektedir.
Algılanan ebeveyn tutumlarının, uzun dönemde ‘alkol bağımlarında’ kişilik
özelliklerini biçimlendirmede ve duygu düzenleme becerileri üzerinde etkisini
anlamada daha büyük bir örneklem grubu ile boylamsal çalışmalara yapılması
faydalı görülmektedir. Nitekim bireylerin kişilik ve kişilik özelliklerinin
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tutumlarının tek faktör olmadığı da bilinmektedir. Buna ek olarak, bir diğer dikkat
çeken durum ise; literatürde araştırmaların, ebeveyn tutumları ile madde bağımlılığı
ve/veya madde kullanım bozukluğu arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalara dönük
yoğunlaşmış olduğudur. Bu nedenle algılanan ebeveyn tutumlarının alkol bağımlılığı
üzerindeki etki ve ilişkisini de inceleyen çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.
Son olarak, bu çalışmada hiçbir dışlama kriteri belirlenmemiş, daha sonraki
çalışmalarda alkol bağımlılılarında özellikle eksen 2 bozukluklarının varlığının
dışlama kriteri olarak alınması gerektiği düşünülmektedir.
Klinisyenlere Öneriler
Klinisyenin alkol bağımlılarında, insanın biyo-psiko-sosyal bir varlık olması
sebebiyle kişilik ve kişilik özelliklerini anlamada, duygu düzenlemede de kişiliğin
rolünün idrakıyla çok kapsamlı öykü alması ve değerlendirme yapması önem arz
etmektedir.
Alkol bağımlılarında duygu düzenleme güçlüklerinin varlığı ve veri toplanma
esnasında yapılan görüşmelerde gözlem ile anlaşıldığı üzere, alkol bağımlılarının
duygu düzenlemelerinde daha aktif rol almaları, daha etkin baş etme yöntemleri
edinmeleri ve nüksün önüne geçilmesi noktasında hastaların duygularına yönelik
bilinçli farkındalığının artırılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.
Alkol bağımlılarına medikal tedavinin yanı sıra psikoterapötik müdehale
önerilmeli, ailelere psikoeğitim verilmeli ve sosyal desteğin arttırılmasına yönelik
bilgi sağlanmalıdır.
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