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Özet 

Araştırmalar, travma yaşandıktan sonra kişilerde ya da hayata olan bakış açılarında olumlu değişimlerin de 

olabileceğini göstermiştir. Bu değişimin gerçekleşmesinde, psikolojik süreçlerin yanı sıra çevresel ve sosyal 

süreçlerinde önemi bulunmaktadır. Kişinin travmatik deneyiminin sonrasında, sosyal desteklere başvurması, 

travma sonrası büyümeye katkıda bulunmaktadır. Bu çalışma, travma sonrası büyüme durumu ile kolektivist 

başa çıkma stillerinin birbirleriyle ilişkisinin olup olmadığını saptama amacıyla planlanmıştır. Travma sonrası 

büyüme olumlu bir değişimi veya gelişimi ifade etmektedir. Travmanın değişmez ya da sabit bir sonuç olması 

yerine, devamlılığı olan bir süreç olduğu ifade edilmiştir. Travma sonrası büyüme kişinin, benlik algısını, 

başkalarıyla olan ilişkisini ve yaşam felsefesini daha olumlu bir çizgiye taşınmasını ifade etmektedir. Kolektivist 

başa çıkma stilleri ise, kişilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunları daha çok kişiler arası ilişkilerle ya da 

toplumsal yöntemlerle çözmeye çalıştıkları bir baş etme yöntemini ifade etmektedir. Buna göre, kişiler 

sorunlarıyla baş etmek isterken, ailesel destek almak isteyebilir, dini ya da manevi yöntemler kullanmak 

isteyebilir, profesyonel psikolojik destek alabilir, sorundan kaçmayı tercih edebilir veyahut sorunla mücadele 

etmeyi de tercih edebilir. Bu çalışmada yapılan istatistiksel analizlere göre travma sonrası büyüme ile kolektivist 

başa çıkma stilleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Bunun yanı sıra travma sonrası büyüme 

durumunun cinsiyet sosyo-demografik değişkeni ile ilişkisi bulunamamıştır. Ayrıca kolektivist başa çıkma 

stillerinin de cinsiyet ile bir ilişkisinin olmadığı gözlemlenmiştir. Eğitim durumu, medeni durumu ve yaşadığı 

yer gibi demografik özelliklerin travma sonrası büyüme ve kolektivist başa çıkma stilleri ile ilişkili olmadığı 

gözlemlenmiştir. 

Anahtar sözcükler: Travma,Travma Sonrası Büyüme, Kolektivist Başa Çıkma Stilleri 

 

If Something Not Killing Could Be Strengthned? The Relationship Between 

Collectivistic Coping Styles and Post Traumatic Growth  

Abstract 

Research has shown that after trauma, may be positive changes in people or their perspectives on life. In the 

realization of this change, it is important in the environment a land social processes as well as psychological 
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processes. In this case, applying for social support contributes to post-traumatic growth. The aim of this study 

was determined whether post-traumatic growth status and collectivistic coping styles were related to each other. 

Post-traumatic growth explains a positive change or development. In addition, while people are trying to cope 

with their problems of collectives as well as collectivistic coping styles by exhibiting attitudes and behavior 

according to the world values. İt is stated that trauma is continuous process instead of an invariant or constant 

result. Collectivistic coping styles include people trying to solve the problems they face in everyday life by 

interpersonal relationships or social methods. According to this, when people want to deal with their problems, 

they may want to take family support, want to use religious or spiritual methods, get Professional psychological 

support, choose to escape from the problem or choose to struggle the problem. According to the statistical 

analysis performed in this study, a positive correlation was found between post- trauma growth and collectivistic 

coping styles. In addition, there was no relationship between gender and collectivistic coping styles. It was 

observed that demographic characteristics such as educational status, marital status and place of residence did 

not correlate with posttraumatic growth and collectivistic coping styles. 

Keywords: Post-traumatic Growth, Collectivistic Coping Styles 

Giriş 

Günümüze kadar travma ile ilgili çalışmalarda, travmanın sonrasında gerçekleşen tutum ve 

davranışlar incelenmiştir. Bu çalışmalar, travmanın sonrasında bazı psikolojik güçlükler ya da 

sıkıntılar yaşanabileceğini göstermektedir (Güloğlu ve Karaırmak, 2013). Fakat yakın 

dönemde yapılan çalışmalara göre, travmatik bir olay yaşanmasından sonra olumsuz 

belirtilerin dışında başka gelişmelerinde olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışmalara göre kişi, 

travmatik bir olayın sonrasında, yaşadığı olayların etkisiyle geçmişteki haline göre psikolojik 

ya da kişisel anlamda büyüyerek hayatına devam edebilmektedir. Bu durumda kişinin travma 

sonrasında büyüme veya gelişme gösterebileceğini belirtilmektedir. 

Travma sonrası büyüme, travmatik olay yaşandıktan sonra, olumsuz reaksiyonların 

geliştirilmesi yerine, daha olumlu bir büyüme ya da gelişmeyi ifade etmektedir. Travma 

sonrasındaki bu büyüme veya gelişim, kişinin kendine karşı bakış açısında bir değişim 

göstermesi olabilmektedir. Bunun yanı sıra kişiler, başkalarıyla olan ilişkilerinde, travmadan 

önceki yaşamına göre daha pozitif bir eğilim sergileyebilirler. Kişinin, hem kendisine yönelik 

tutum ve davranışları hem de başkalarıyla olan ilişkilerini daha olumlu yorumlamaya 

başlarken dolaylı olarak hayata olan bakış açıları da etkilenmiş olacaktır. Kişileri, bu süreçte 

travmanın sonrasında net bir sonuç yaşamalarının yerine uzun vadeli olan bir süreç olduğu 

düşünülmektedir (Tedeschi ve Calhoun, 2009). 

Kişiler, kendilerine ve başkalarına karşı bakış açılarını değiştirerek, maruz kaldıkları stresli 

durumlarla baş etme süreçlerini geliştirebilmektedirler. Bu sayede baş etme stratejileri, 

kişilerin yaşadıkları durumun rahatsız edici etkilerini azaltabilmelerine ya da daha az 
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hissetmelerine katkı sağlayabilmektedirler. Kişiler zorlu süreçlerle veya stresli durumlarla baş 

ederken problem odaklı veya duygusal odaklı tepkiler gösterebilirler. Kişiler, bir sorunla karşı 

karşıya kaldıklarında, sorunu çözme çabasına girdikleri ya da sosyal ilişkilerinden destek 

aldıkları gözlemlenmiştir (Deniz ve Yılmaz, 2016). 

Bunun yanı sıra sorunlarla baş etme stratejilerinde kişilerin sahip oldukları kültürün de 

etkisinin olabileceği düşünülmektedir. Kişinin, sorunlarla mücadele etme stilinde daha 

toplulukçu bir kültüre ait stratejilere başvurabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle kişilerin 

sorunlarıyla baş edebilme özelliğini incelemek için kolektivist başa çıkma stilleri ile ilgili 

çalışmalar yapılmaktadır (Kağıtçıbaşı,2010). 

Kabul, yeniden yapılandırma ve çabalama, aile desteği, din-maneviyat, kaçınma-ayrışma, ve 

özel duygusal paylaşımlar gibi alt faktörlerden oluşan kolektivistik başa çıkma stilleri Doğu 

ve Batı kültürlerine göre farklılıklar gösterebilmektedir. Yine benzer şekilde bireyci ve 

toplulukçu kültürlere göre de farklılıklar geliştirebilmektedir (Heppner ve diğerleri, 2006). 

Kolektivist başa çıkma stillerinde kişiler, sahip oldukları inanç ve değerler doğrultusunda 

hareket ederek, stresli olaylarla ya da travmatik durumlarla başa çıkmaya çalışabilmektedirler. 

Bazen de bu zorlu sürecin daha kolay atlatılmasını sağlayabilmektedirler. 

Kişiler, yaşadıkları sorunlar ya da stresli olaylar karşısında, en yakın sosyal ağlarından biri 

olan aile üyeleriyle paylaşarak başa çıkmayı tercih edebilmektedirler. Bunun yanı sıra 

duygularını ya da düşüncelerini bir profesyonelle paylaşarak başa çıkmayı düşünebilirler. 

Kişiler sorunlara karşı mücadeleci bir tutum sergilerken diğer yandan bu sorundan kaçınma-

ayrışma davranışını da sergileyebilmektedirler. Travma sonrası büyümenin alt faktörlerinden 

biri de kişinin başkalarıyla olan ilişkisine bakış açısını da içermektedir. İnsan, kendisini 

başkalarıyla olan ilişkisine göre tanımlayan sosyal bir varlıktır. Bu nedenle stresli durumlarda 

da yaşadığı olayı anlamlandırmak ve başa çıkabilmek için sosyal ağlarına başvurabileceği 

düşünülmektedir. 

Literatürdeki çalışmaların ışığında travma sonrası büyümenin gerçekleşmesinde sosyal 

desteğin etkisi ve katkısı yadsınamamaktadır. Bu nedenle sosyal destek özelliği barındıran 

kolektivist başa çıkma stillerinin de travma sonrası büyümenin gerçekleşmesinde için önemli 

bir unsur olduğu düşünülmüştür. Farklı toplumlarda kolektivist başa çıkma stilleri 

gözlenebilmektedir fakat toplulukçu kültürlerde kolektivist başa çıkma stilleri daha yaygın bir 

şekilde kullanılmaktadır. Bu nedenle travma sonrası büyümenin oluşabilmesi için kişinin 

sorunlarla baş ederken kolektivist özellikler barındıran stratejilere başvurabileceği 

düşünülmektedir. 
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Travma sonrası büyüme 

Travma sonrası büyüme, travma deneyiminin sonrasında sadece olumsuz sonuçların 

doğmadığını, olumsuz sonuçların yanı sıra olumlu sonuçların da ortaya çıkabileceği 

gözlemlenmiştir (Tedeschi ve Calhoun, 2009). Bunun yanı sıra, travma yaşantısından sonra 

çeşitli alanlarda değişiklikleri içermektedir. Bu değişiklikler daha çok olumlu değişiklikleri 

ifade etmektedir. Kişinin travmatik olay sonrasında psikolojik anlamda bir büyüme 

gerçekleştirebilmesi için zorlayıcı ya da yaşamını tehdit eden bir olay deneyimlemiş olması ve 

bu olay ile başa çıkabilmiş olması gerekmektedir (İnci ve Boztepe, 2013). 

Deneyimlenen zorlayıcı olay, kişinin bilişsel anlamda değişiklikler yaşanmasına neden 

olabilmektedir. Kişinin travma sonrasında büyüme gösterebilmesi için kendisine dair 

algısında olumlu değişiklik veya yeniden yapılandırmalar yapmaktadır. Dolayısıyla travma 

yaşantısının sonrasında kişinin benlik algısında farklılıklar gözlemlenebilmektedir. Kişinin 

travma deneyimi öncesine göre, başına gelen olumsuz olaylarla daha etkin bir biçimde başa 

çıkabildiğine dair bir bilgisinin oluşmasını sağlayabilir ya da başa çıkma becerisine katkıda 

bulunabilmektedir. Bu değişim, uzun bir süreci kapsayabileceği gibi hızlıca bir değişim 

sonucu travma sonrası büyümenin oluşabileceği düşünülmektedir (Yılmaz,2006). 

Travma sonrası büyüme durumu, kişinin sosyal ilişkilerini de gözden geçirilip, yeniden 

yapılandırılmasına neden olabilmektedir. Kişiler travma deneyiminden sonra sosyal 

ilişkilerinde değişiklikler yapabilmektedirler. Travmatik yaşantıdan sonra tanıdıkları kişiler, 

aile ve arkadaş gibi yakın çevrelerinde bulunan sosyal ağlardan destek alabilmektedirler. 

Kendisi gibi travmatik deneyimlere sahip olan kişilere yönelik bakış açıları da değişime 

uğrayabilir. Bu değişim sonucunda da kişiler, sosyal ilişkilerinde bulunan kişilere yönelik 

daha pozitif bir tutum ve davranış içerisinde girebilmektedirler. 

Kişinin, travmatik olay sonrasında hem kendisine hem de başkalarına olan bakış açısının 

değişebileceği gözlemlenmiştir. Bu durumun yanı sıra kişinin hayata bakış açısı da değişime 

uğrayabilmektedir. Deneyimlenen travmatik yaşantının ardından, sahip olduğu maddi ve 

manevi güçlerin değerli olduğunu farkına varabilmektedirler. Travmatik yaşantı öncesinde 

kıymetli olduklarını fark etmedikleri özelliklerinin veya ilişkilerinin önemini fark 

edebilmektedir. Ayrıca kişiler, hayatta farklı seçeneklerin de olduğunu algılamakta, bunun 

yanı sıra kişilerin sahip oldukları inançları ya da değerler bütününde de değişim 

gösterebilemektedirler (Yılmaz, 2016). 
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Kolektivistik başa çıkma stilleri 

Zorlu yaşam koşullarında veya günlük hayatta karşılaşılan sıkıntı veren durumla başa 

çıkmanın çeşitli yolları mevcuttur. Bu başa çıkma yollarından biri de aile desteğidir. Kişiler, 

sorunlarıyla başa çıkabilmek için en yakınlarında olan veya biyolojik bağlara sahip olan 

kişilerin desteğine başvurabilmektedirler. Bu kolektivist başa çıkma yöntemi, kişilerin sorunu 

çözmede tek başına olmadığını hissederek sorunlarla başa çıkabilmesini 

sağlayabilmektedirler. 

Kabullenme, Yeniden Yapılandırma, Mücadele başa çıkma stili ise yaşanan travmatik olay 

sonrasında kişiler yaşadıkları bu olayı inkar etmek yerine travmatik olaya ve olayın 

sonuçlarına kabul göstererek sorunlarla başa çıkabilmektedirler. Kişiler travmatik yaşantının 

ya da stres verici olaylarla başa çıkabilmek için süreçlerinde yeniden yapılandırmalar yaparak, 

kişinin bakış açılarında değişiklik yapmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla sorunlarla ya da 

stresli olaylarla başa çıkmada mücadele ve çabalamak için yeni yöntemlerin geliştirilmesinin 

sağlamaktadır. 

Bazen de kişiler sorunlarıyla başa çıkmaya çalışırken kaçınma ya da ayrışma gibi davranışlar 

sergileyebilmektedirler. Bu kolektivistik başa çıkma stiline göre kişinin sorunlar karşısında, 

başkalarıyla paylaşım içinde olmayabilirler ya da yaşanan olumsuz olaylar karşısında 

duygularını ya da düşüncelerini ifade etmekten kaçınabilmektedirler. Bunun yanı sıra kişiler 

sorunlara karşı çözüm üretmek yerine her şey yolundaymış gibi sorunu görmemezlikten 

gelerek sorunlarla başa çıkmaya çalışabilmektedirler. Kişilerin sistematik olarak aynı soruna 

maruz kaldıklarında ve de soruna maruz kalmaya devam edeceklerse, soruna karşı duyarsızlık 

geliştirebilecekleri düşünülmektedir (Siu ve Chang, 2011). 

Bir diğer kolektivist başa çıkma stili olan din-maneviyat stiline göre kişilerin sahip olduğu 

değerler ya da inanışları günlük hayatta karşı karşıya kalınan sorunlarla daha etkin bir biçimde 

başa çıkmalarını sağlayabilmektedir. Bazen de sorunların ortaya çıkarttığı olumsuz duygu ve 

düşüncelerin daha farklı yorumlanmasını sağlayabilmektedir. Travmatik olayların sonrasında 

ya da stresli durumlara karşı kullanılan bir diğer kolektivist başa çıkma stili ise özel duygusal 

çıkışlardır. 

Bu stile göre kişiler zor şartlar barındıran durumlarla başa çıkabilmek için profesyonel 

desteklere (Psikiyatrist, Psikolog) başvurmaktadırlar. Dolayısıyla travmatik olay 

deneyimlemiş ya da stresli olaylar yaşayan kişiler, meslek elemanlarından aldıkları destek ile 

sorunlarla başa çıkmak için yeni teknik ve yöntemler öğrenebilir ya da geliştirebilirler. Bu 
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sayede sorun karşısındaki bir daha etkin bir biçimde başa çıkabilmektedir (Yazıcı ve diğerleri, 

2017). 

Yöntem 

Örneklem 

Araştırmaya Mersin veya İstanbul ilinde yaşayan farklı meslek gruplarına mensup random 

seçilmiş 60 kişi katılmıştır. Araştırmanın %61,7’si kadın katılımcı olup, geriye kalan %38,3’ü 

erkek katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcıların %23,3’ü 18 ile 25 yaşları arasındadır. 25 ile 

35 yaş grubuna giren katılımcılar ise örneklemin %51,7’sini oluşturmaktadır. Katılımcıların 

%18,3’ü ise 35 ile 45 yaş aralığındadır. Geriye kalan %6,7’si ise 45 ve 45 yaşın üzerinde bir 

yaş aralığındadır. Bunun yanı sıra araştırmaya katılan katılımcıların eğitim düzeylerini 

incelemek amaçlı yapılan betimsel analizler sonucunda katılımcıların %76,7’si üniversite 

mezunudur. 

Yüksek lisans mezunu katılımcılar örneklemin %11,7’sini oluştururken, ortaokul mezunu olan 

katılımcılar örneklemin %10’unu oluşturmaktadır. Katılımcıların %1,7’si ortaokul mezundur. 

Katılımcıların medeni durumunu inceleyen betimsel analizlere göre katılımcıların %53,3’ü 

bekar olup, %43,3’ü evlidir. Araştırmaya katılan katılımcıların %65,0 en az bir kez travmatik 

durum yaşadığını ifade etmiştir. Geriye kalan %35’si ise birden daha fazla travmatik durum 

yaşadığını ifade etmiştir.  

 

Veri toplama araçları 

Demoğrafik bilgi formu 

Katılımcıların, yaş, cinsiyet, eğitim, yaşadıkları yer, travmatik olay yaşamış olma durumları 

gibi maddeleri barındıran sosyal ve demografik özelliklerin değerlendirilmesi için kullanılan 

bir form oluşturulmuş ve kullanılmıştır. 

Travma sonrası büyüme envanteri (Posttraumatic growth inventory) 

Tedeschi ve Calhoun (1999) tarafından geliştirilen Travma sonrası büyüme envanteri, travma 

sonrasında bireyin psikolojik açıdan büyümesini ölçen öz bildirime dayalı bir değerlendirme 

envanteridir. 0 (Stresli olaylar sonucu bu değişimi hiçbir şekilde yaşamadım.) ile 5 (Stresli 

olaylar sonucu bu değişimi çok büyük ölçüde yaşadım.) arasında değerlendirme derecelerine 

sahip 6’lı likert tipi bir ölçektir. 21 maddeden oluşmaktadır. 
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Dirik ve Karancı (2008) tarafından yapılan çalışmada iltihaplı eklem romatizma hastalığa 

sahip Türk kaıtlımcıların Travma Sonrası büyüme durumları incelenmiştir. Cronbach alpha iç 

tutarlılık kat sayısının .90 olduğu ve alt ölçeklerinin ise .88 ile .86 arasında değiştiği 

saptanmıştır. Alınan yüksek puanlar, kişinin travma sonrası büyüme gösterdiğini, travmanın 

olumlu sonuçlarını deneyimlediğini göstermektedir. Bu ölçek travma ile nasıl başa çıktılarını, 

kendilik algılarını, diğerlerini ve olayların anlamlarını yeniden yapılandırma konusunda ne 

kadar başarılı olduklarını da gösterebilmektedir. Travma sonrası büyüme ölçeğinin Türkçe 

versiyonun ile yapılan çalışmada yapılan faktör analizine göre varyansın %64’ünü açıkladığı 

saptanmıştır. Cronbach alfa iç tutarlılık katsayılarının .67 ile .85 arasında değiştiği 

belirlenmiştir (Kağan, Güleç, Boysan ve Çavuş, 2012). 

Kolektivist başa çıkma stilleri envanteri 

Heppner ve arkadaşları (2006) tarafından geliştirilen bu envanter, kişilerin karşı karşıya 

kaldıkları zor şartlar altında nasıl başa çıktıklarını belirlemek için geliştirilmiştir. Öz bildirime 

dayalı olan bu envanter 0 (bu stratejiyi hiç kullanmadım/uygun değil) ile 5 (çok fazla 

yardımcı oldu) farklı derecelerden oluşan 6’lı likert şeklindedir. 

Alınan yüksek puanlar, bireyin sorunlar karşısında geliştirdiği başa çıkma stratejisinin daha 

çok kolektivistik olduğunu göstermektedir. Bu ölçeğin alt faktörleri; aile desteği, 

Kaçınma/Ayrışma, Din ve Maneviyat, Özel Duygusal Paylaşımlar ve Kabullenme/ Yeniden 

Yapılandırma/ Mücadele olmak üzere 5 faktörden oluşmaktadır. 

Yazıcı ve arkadaşları (2017) Türk Kültürü’nde yaptığı uyarlama çalışmasına göre iki farklı 

örneklemde Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları sırasıyla .81 ve .84 olduğu saptanmıştır. 

Test tekrar test güvenirliği çalışmalarına göre r değerinin .82 olduğu gözlemlenmiştir. Türk 

kültürüne yapılan uyarlama sonucunda bazı maddeler envanterden çıkarılarak 23 madde 

halinde kullanılmıştır (Yazıcı, Altun, Şahin, Tosun, Pekdemir ve Bulut-Yazıcı, 2017). 

İşlem 

Katılımcılara demografik bilgi formu ve envanterlerin bulunduğu anketler verilmiştir. 

Envanterleri ve demografik bilgi formunu doldurmaları ortalama 10-15 dakika sürmüştür. 

Çalışmaya katılımın gönüllük esasına dayalı olduğu konusunda her bir katılımcı 

bilgilendirilmiştir. Ve verdikleri bilgilerin gizli tutulacağı ifade edilmiştir. 
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İstatistiksel analizler 

Araştırmada değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde Spearman sıralama korelasyon 

katsayısı saptanabilmesi için analiz edilmiştir. Bu çalışmada anlamlılık düzeyi .05 olarak 

alınmıştır. İstatistiksel analizler SPSS20 programı kullanılarak yapılmıştır. 

Bulgular 

Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, yaş aralığı ve travma sonrası büyüme değişkenleri 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bunun yanı sıra yaş değişkeni ile kolektivist başa 

çıkma stilleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Ayrıca cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, yaşadığı şehir gibi demografik değişkenler ile 

travma sonrası büyüme arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır. Bunun yanı sıra cinsiyet, 

eğitim durumu, medeni durum, yaşadığı yer gibi demografik değişkenler ile kolektivisit başa 

çıkma stilleri arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır. İstatistiksel sonuçları Tablo 1 ve 

Tablo 2 ‘de verilmiştir. 

Tablo 1. Travma Sonrası Büyüme ve Sosyodemografik özelliklerin ilişkisi  

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 

 1.000 .107 -0,005 -0,016 -0,035 -0,029 

Travma sonrası büyüme  .155 .952 0,832 .639 698 

 60 60 60 60 60 60 

 .107 1.000 -0,227 .085 .250 .692 

Yaş .155  0,002 .261 .001 .000 

 60 60 60 60 60 60 

 -0,005 -0,227 1.000 .054 -0,068 .247 

Cinsiyet .952 .002  .472 .366 .001 

 60 60 60 60 60 60 

 .016 .085 .054 1.000 .247 .078 

Eğitim Durumu .832 .261 .472  .001 .301 

 60 60 60 60 60 60 

 .035 .250 -0,068 .247 1.000 .126 

Yaşadığı Yer .639 .001 .366 .001  .094 

 60 60 60 60 60 60 

 .029 .692 .247 .078 .126 1.000 

Medeni Durum .698 .000 .001 .301 .094  

 60 60 60 60 60 60 
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Tablo 2. Kolektivist Başa Çıkma Stilleri ile Sosyo-demografik özelliklerin ilişkisi 

 Değişkenler 1 2 3 4 5 6 

 1.000 .077 -0,027 .015 .026 .080 

Kolektivist Başa 

Çıkma Stilleri  .304 .721 .846 .731 .291 

 60 60 60 60 60 60 

 .077 1.000 -227 .085 .250 .692 

Yaş .304  .002 .261 .001 .000 

 60 60 60 60 60 60 

 -0,027 -0,227 1.000 .054 -0,068 -0,247 

Cinsiyet .721 .002  .472 0,366 .001 

 60 60 60 60 60 60 

 .015 .085 .054 1.000 .247 .078 

Eğitim Durumu .846 .261 .472  .001 .301 

 60 60 60 60 60 60 

 .026 .250 -0,068 .247 1.000 .126 

Yaşadığı Yer .731 .001 .366 .001  .094 

 60 60 60 60 60 60 

 .080 .692 -0,247 .078 .126 1.000 

Medeni Durum .291 .000 .001 .301 .094  

 60 60 60 60 60 60 

 

Katılımcıların başından bir ya da birden fazla travmatik olay geçmesi ile kolektivist başa 

çıkma stillerinin alt faktörlerinden biri olan özel duygusal paylaşımlar faktörü arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu bulguya göre araştırmanın örneklemini oluşturan 

katılımcılar, travmanın sonrasında ruh sağlığı profesyonellerinden destek alması ile arasında 

negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Katılımcıların başından bir ya da daha fazla travmatik olay geçmesi ile kolektivistik başa 

çıkma stilleri ölçeğinin alt faktörü olan aile desteği alt faktörü arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu bulunmuştur. Bu sonuca göre; araştırmanın örneklemini oluşturan katılımcıların 

travmatik bir durum deneyimine sahip olması ile travmanın sonrasında sosyal ağlarından 

birini oluşturan aile desteği faktörü ile arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir. Bu bulgulara ait istatistiksel veriler tablo 3’de gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Travmatik deneyim yaşamış olma ile kolektivist başa çıkma stilleri ilişkisi 

Değişkenler Aile desteği Özel duygusal paylaşımlar 

Kişinin, bir ya da birden fazla 

travmatik olay deneyimlemiş olması 

-285 -299 

.028 .021 

60 60 
 

Travma sonrası büyüme ile kolektivist başa çıkma stilleri değişkenleri arasında pozitif yönde 

anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu bulguya göre kişilerin travmanın sonrasında 

sürecinin daha olumlu yorumlaması, olgunlaşması ile kolektivist başa çıkma stillerinin 

kullanması arasında bir ilişki vardır. Kişiler toplumsal anlamda destek gördükçe, travma 

sonrası büyüme durumları artabilmektedir. Bu bulguya ait istatistiksel sonuçlar tablo 4’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 4. Travma sonrası büyüme ile kolektivist başa çıkma stili arasındaki ilişki 

Değişkenler 
Travma sonrası 

büyüme 

Kolektivist başa 

çıkma stili 

Travma sonrası 

büyüme 
1 .774 

 

Travma sonrası büyüme ve kolektivist başa çıkma ölçeklerinin, alt ölçeklerindeki 

korelasyonlar incelenmiştir. Yapılan analizlere göre; travma sonrası büyümenin alt 

ölçeklerinden biri olan benlik algısındaki değişim alt ölçeğinin, kolektivist başa çıkma 

stilleriyle olan ilişkisi incelenmiştir. Benlik algısında değişim alt ölçeğinin; aile desteği, 

kaçınma-ayrışma, din-maneviyat, özel duygusal paylaşımlar ve kabul, yeniden yapılandırma 

ile aralarında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. 

Bunun yanı sıra Travma sonrası büyümenin alt ölçeği olan yaşam felsefesinde değişim alt 

ölçeğinin, kolektivist başa çıkma stilleriyle ilişkisi incelenmiştir. Yapılan analize göre yaşam 

felsefesinde değişim alt ölçeği; aile desteği, kaçınma-ayrışma, din ve maneviyat, özel 

duygusal paylaşımlar ve kabul yeniden yapılandırma alt ölçekleriyle pozitif yönde anlamlı bir 

ilişkisinin olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca travma sonrası büyümenin bir diğer alt ölçeği olan 

başkalarıyla olan ilişkilerde değişim ölçeği ile kolektivist başa çıkma stillerinden olan aile 

desteği, kaçınma-ayrışma, din maneviyat, özel duygusal paylaşımlar, kabul ve yeniden 

yapılandırma alt ölçekleriyle pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bu 

bulguların istatistiksel değerleri tablo 5’de özetlenmiştir. 
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Tablo 5. Travma Sonrası Büyüme Alt Ölçekleri İle Kolektivist Başa Çıkma Stilleri Arasındaki İlişki 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Benlik algısında değişim 1 .652 .615 .431 .386 .533 .519 .519 

  .000 .000 .001 .002 .000 .000 .000 

 60 60 60 60 60 60 60 60 

2.Yaşam felsefesinde değişimi .652 1 .581 .451 .438 .527 .493 .419 

 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .001 

 60 60 60 60 60 60 60 60 

3.Başkalarıyla ilişkilerde 

değişim .615 .581 1 .514 .384 517 .519 .439 

 .000 .000  .000 .002 .000 .000 .000 

 60 60 60 60 60 60 60 60 

4.Aile desteği .431 .451 .514 1 .453 .355 .566 .558 

 .001 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

 60 60 60 60 60 60 60 60 

5.Kaçınma-ayrışma .386 .438 .384 .453 1 .267 .494 .279 

 .002 .000 .002 .000  .039 .000 .031 

 60 60 60 60 60 60 60 60 

6.Din ve maneviyat .533 .527 517 .355 .267 1 .465 .336 

 .000 .000 .000 .000 .039  .000 .009 

 60 60 60 60 60 60 60 60 

7.Özel duygusal paylaşımlar .519 .493 .519 .566 .494 .465 1 .494 

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

 60 60 60 60 60 60 60 60 

8.Kabul, yeniden 

yapılandırma 

.595 .419 .439 .558 .279 .336 .494 1 

.000 .001 .000 .000 .031 .009 .000  

60 60 60 60 60 60 60 60 

 

Sonuç 

 

Bu çalışmada literatürdeki benzer sonuçlarla karşılaşılırken, literatürdeki bulgulardan farklı 

sonuçlarda elde edilmiştir. Araştırmada travma sonrası büyüme ile kolektivist başa çıkma 

stillerinin ilişkisi incelenmiştir. 
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Literatürde, travma sonrası büyüme ile ilgili bir çok çalışma mevcuttur. Travma sonrası 

büyüme kavramı açıklanırken, kişinin, yaşanan travmatik olayları, daha öncesine göre daha 

pozitif bir düzlemde yorumlayarak, kişinin gelişim göstermesini ifade etmektedir. Birey, 

travma sonrası büyüyerek, kendisinin yeterlilik durumunun farkına varmaktadır. Bunun yanı 

sıra kişinin kendi kendini kontrol edebilme becerisi ve kendine olan saygısı da 

gelişebilmektedir (İnci ve Boztepe, 2013). 

Bu çalışmada ise yaş değişkeni ile travma sonrası büyüme arasında herhangi bir ilişki 

gözlemlenememiştir. Çalış-maya katılan katılımcıların belli bir yaş aralıklarında 

değerlendirilmiş olup, farklı yaş aralıklarında da travma sonrası büyümenin 

gerçekleşebileceği düşünülmektedir. Farklı bağlamlara göre farklı yaş aralıklarında da travma 

sonrası büyümenin olabileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla küçük yaşta yaşanan travmatik 

bir olay, kişiler tarafından daha ileriki yaşlarda travmatik olarak yorumlanmayabilmektedir. 

Bu nedenle travma sonrasında büyüme göstermeleri de farklılaşacaktır. 

Literatürdeki çalışmalarda travma sonrası büyümede kadınların, erkeklere göre daha çok 

büyüme gösterdiğini ifade etmektedir (Tedeschi ve Calhoun, 1996). Bu çalışmanın 

bulgularına göre; travma sonrası büyüme puanlarının cinsiyete göre farklılaştığı bulunmuştur. 

Literatürdeki bulgulardan farklı olarak elde edilen bu bulguya göre, cinsiyet ve travma sonra 

büyüme arasında bir ilişkinin olmadığı gözlemlenmiştir. Literatürdeki bulgulardan farklı bir 

sonuçla karşılaşılmasının nedeni çalışmanın yapıldığı örneklemin demografik özelliklerinden 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Örneklemin sahip olduğu eğitim seviyesi ve yaşadığı 

yer, iki cinsiyet arasında benzer tepkilerin gelişmesini sağlayarak, farklı puanların 

oluşmamasını neden olabileceği düşünülmektedir. 

Katılımcıların başından bir ya da daha fazla travmatik olay deneyimlemiş olma durumu ile 

Kolektivist başa çıkma stilleri ölçeğinin alt faktörü olan aile desteği ile ilişkili olduğu 

bulunmuştur. Çalışmadaki katılımcıların, literatürdeki çalışmalarla da benzer olarak, travma 

deneyimi olan kişilerin aile desteği arttıkça, yaşadıkları olayları daha az korkutucu 

yorumlama eğilimi içerisinde olabilecekleri düşünülmektedir. 

Bunun yanı sıra sosyal çevrelerinden biri olan aile unsurunun, kişiyi travmatik olaylara karşı 

daha koruyucu bir görev görebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle aile desteği azaldıkça, 

travmatik olayın olumsuz bir deneyime dönüşme olasılığı artmaktadır denebilir. 

Çalışmamızda katılımcıların başından travmatik bir olay geçmesi ile kolektivist başa çıkma 

stillerinin alt faktörü olan özel duygusal paylaşımlar olarak adlandırılan faktör arasında 
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anlamlı bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Bu bulguya göre travmatik olay deneyimi olan 

katılımcılar, daha çok özel duygularını çıkışını kullanma eğiliminden uzak oldukları 

belirtilmiştir. Bu duruma göre travmatik olay deneyimi arttıkça kişilerin, psikolojik destek 

almak amaçlı psikolog veya psikiyatrist gibi bu alanda profesyonel kişilere başvurmadıkları 

gözlemlenmiştir. Diğer bir yandan özel duygusal paylaşımlar içerisinde bulunan kişilerin, 

karşı karşıya kaldıkları travmatik durumları daha az korkutucu veya başa çıkılabilir bir durum 

olarak yorumlayabilecekleri düşünülmektedir. Bu nedenle özel duygusal paylaşımlarda 

bulunuyor olmak travmatik olay deneyimleme ihtimaline karşı koruyucu bir görev 

görebileceği düşünülmektedir. 

Travmaya ne kadar uzun süre maruz kalınmışsa ve ne kadar çok zorlayıcı ise travma sonrası 

stres bozukluğu gösterme ihtimali o kadar yüksektir (Morrison,2016). Bu nedenle kişinin, 

travma yaşamasından sonra bu deneyimi ile ilgili herhangi bir müdahale yapılmazsa travma 

sonrası stres bozukluğu geliştirebileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla kişinin travma sonrası 

kendini, başkalarını ve yaşamını olumlu yorumlamasını güç olabilmektedir. Sosyal destek ya 

da profesyonel destek aldıklarında travmanın sonuçlarına daha az maruz kalmış olup, 

deneyimledikleri olayı daha sonrasında kişisel anlamda da gelişim gösterebilecekleri 

düşünülmektedir. 

Katılımcıların başından geçen travmatik olay deneyimi ile travma sonrası büyüme ölçeğinin 

alt faktörü olan başkalarıyla olan ilişkilerinin değişimi faktörü arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu gözlemlenmiştir. Bu bulgudan yola çıkılarak, kişilerin travmatik olayları 

deneyimlediklerinden sonra sosyal ilişkilerin, yeniden yapılandırılması fikri oluşabilmektedir. 

Kişiler, hem sosyal ilişkilerine olan bakış açıları daha olumlu yorumlamaya başlayabilir hem 

de ilişkileri içinde tutum ve davranışlarında daha pozitif bir eğilim sergileyebilmektedirler. 

Sosyal ilişkilerine eskiden vermedikleri önemi vermeye başlayabilir ya da bu ilişkiye karşı 

daha olumlu düşüncelere sahip olabilmektedirler. 

Çalışmada, travma sonrası büyüme ile kolektivist başa çıkma stilleri arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu saptanmıştır. Bu ilişkiye bakılarak, travma sonrası büyüme puanları arttıkça, 

kolektivist başa çıkma stilleri puanları da artmıştır. Dolayısıyla kişiler sorunlarıyla başa 

çıkabilmek için kolektivist başa çıkma stillerine başvurabilmektedirler. Bu bulgudan yola 

çıkarak travma sonrasında büyüme gösterme durumları arttıkça, daha çok en yakın sosyal 

ağları olan ailesel destek ya da dünya görüşlerine uygun manevi değerler gibi kolektivist başa 

çıkma yöntemlerine başvurabilmektedirler. Diğer bir bakış açısıyla kişileri günlük hayatta 
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karşılaştıkları sorunlarla kolektivist yöntemlerle başa çıktıkça, travma sonrası büyüme 

sağlayabildikleri düşünülmektedir. 

Bu faktörlerden birinin de aile desteği olduğu belirlenmiştir. Literatürdeki bu çalışmaya göre, 

travma sonrası büyümenin olması için sosyal süreçlerinde aile desteği alımının önemli olduğu 

öngörülmüştür (Ayaltı ve Bayraktar, 2017). 

Kolektivist başa çıkma stillerinin alt faktörlerinden biri de aile desteği faktörüdür. Bu alt 

faktör bir çeşit sosyal destek alımını ifade etmektedir. Literatürde sosyal destek ile travma 

sonrası büyüme ile ilgili bir çok çalışma mevcuttur. Bunun yanı sıra travma sonrası büyüme 

olgusunda çevresel faktörlerin en az diğer faktörler kadar önemli olduğu ifade edilmiştir 

(Sheikh, 2004). Ayrıca literatürdeki çalışmalar, travmatik olaylarla başa çıkma konusunda 

sosyal desteğin ilişkisinin incelendiği gözlemlenmiştir. Bu çalışmalar gösteriyor ki; travma 

sonrası büyümede, sosyal destek önemli bir unsurdur (Prati ve Pietrantoni, 2009). 

Kolektivist başa çıkma stillerinin bir diğer alt faktörü ise din ve maneviyat alt faktörüdür. Bu 

alt faktör kişinin, sorunlarıyla başa çıkmada, sahip oldukları değer ve inançların öğretilerine 

göre etkinlerde bulunmayı ifade etmektedir. Otizmli çocuğa sahip ailelerle yapılan bir 

çalışmaya göre; otizmli çocuğu olan annelerin, travma sonrası büyümelerinde etkili olan 

faktörün sosyal destek olduğu belirlenmiştir. Otizmli çocuğa sahip babalarda ise travma 

sonrası büyümede etkili olan unsurun dindarlık olduğu gözlemlenmiştir (Elçi, 2004). 

Dolayısıyla kişiler kolektivist başa çıkma stillerinden biri olan din-maneviyat faktörü olan 

kişinin sahip olduğu değerler, travma deneyiminin sonrasında kendini ve yaşamı olumlu 

yorumlamasına veya algılamasına pozitif bir etkisi bulunmaktadır. 

Bu çalışma, kişinin travma sonrası büyümesi ile kolektivist başa çıkma stillerinden biri olan 

özel duygusal paylaşımlarının ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu duruma göre kişiler, travma 

yaşadıktan sonra ruh sağlığı alanında profesyonel destek verenlerden hizmet alıyor olması, 

kişinin travma sonrasında büyüme veya kişisel anlamda gelişim gösterebileceğini belirtmiştir. 

Ayrıca stresli olaylar karşısında, kolektivist başa çıkma stillerinin bir diğer alt faktörü olan 

özel duyguların çıkışı faktörü ise nadiren de olsa kullanıldığı gözlemlenmiştir (Allen ve 

Smith, 2015). 

Kişilerin sürekli bir şekilde aynı stres verici olayla karşı karşıya kalması durumunda 

kolektivist başa çıkma stillerinden biri olan kaçınma-ayrışma stiline başvurdukları 

gözlemlenmiştir (Siu ve Chang, 2011). Literatürdeki bu bulgu kişilerin, sorunlarıyla başa 

çıkmak için sorundan uzaklaşmaya ya da sorunun kendisinde uyandırdığı duygudan 
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uzaklaşmaya başvurabileceklerini göstermektedir. Bu çalışmada kaçınma-ayrışma kolektivist 

başa çıkma stili ile travma sonrası büyüme ve alt faktörleriyle ilişkili olduğunu bulunmuştur. 

Kolektivist başa çıkma stillerinden biri olan kabul, yeniden yapılandırma, mücadele alt 

faktörü ile travma sonrası büyüme ile ilişkili olduğu gözlemlenmiştir. Literatürdeki bulgularda 

bu sonucu desteklemektedir. Travma sonrası büyümede, yeniden yapılandırmanın etkili 

olduğu belirlenmiştir (Stocktan, Hunt ve Joseph, 2011). Yaşanılan travmatik olay, kişinin 

hayatında bazı değişikliklere gitmesine neden olabilmektedir. Yaşadığı olayın sonuçlarını 

kabul ederek, hayatlarına devam etmelerinde başarılı olabilecekleri düşünülmektedir. Daha 

sonrasında ise kişiler yeni kararlar alabilir, yeni hedefler belirleyebilir sonuç olarak 

kendilerini yeniden yapılandırabilirler. Yeniden yapılandırma kolektivist başa çıkma stili, 

kişinin travma sonrasında büyümesini de sağlayacaktır. 

Öneriler 

Bu çalışma, travma sonrası büyüme ile kolektivist başa çıkma stilleri arasındaki ilişkiyi 

inceleyerek bu alandaki çalışmalara katkı sağlamayı hedeflemiştir. Fakat çalışmanın bazı 

sınırlılıkları bulunmaktadır. Kişinin kolektivist başa çıkma stiline başvurmasında ya da travma 

sonrası büyüme göstermesinde başka demografik değişkenlerin de etkisinin olabileceği 

düşünülmektedir. Bu çalışmanın sınırlılıklarından biri de bireysel farklılıkların temel alarak 

kişilik özelliklerinin incelenmemiş olmasıdır. 

Farklı kişilik tiplerinde, travma sonrası büyüme durumu ya da zorlu yaşam olayları karşısında 

tercih edeceği başa çıkma stilinin farklı olabileceği düşünülmektedir. Bundan sonra yapılacak 

çalışmalarda, farklı demografik özelliklerin incelendiği ya da travma sonrası büyüme ve 

kolektivist başa çıkma stillerinin arasındaki ilişkiyi etkileyecek bir başka değişkenin daha 

dahil edilerek çalışılmasının da gerekli olacağı düşünülmektedir. 
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