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Özet

Bu araﬂt›rmada, travmatik olaylar›n ard›ndan yard›m çal›ﬂmalar›nda yer alan arama-kurtarma çal›ﬂanlar›nda
travma sonras› sürecin anlaﬂ›lmas› amaçlanm›ﬂt›r. Bu amaç do¤rultusunda, daha önceki araﬂt›rmalarda,
travma sonras› stres belirtileri ve travma sonras› büyüme üzerinde etkisi oldu¤u bulunan baz› duygular, genel
belirtiler, baﬂaç›kma tarzlar› ve temel varsay›mlar incelenmiﬂtir. Elde edilen bulgular, arama-kurtarma
çal›ﬂanlar›nda travma sonras› stres belirtileri üzerinde temel etkisi olan de¤iﬂkenlerin e¤itim, medeni durum
ve daha önce yaﬂanm›ﬂ bir travma; travma sonras› büyüme üzerinde temel etkisi olan tek de¤iﬂkenin ise daha
önceden yaﬂanm›ﬂ bir travma oldu¤unu ortaya koymuﬂtur. Araﬂt›rma sonucunda, stres belirtilerini yordayan
de¤iﬂkenler, önceki travma öyküsü, medeni durum, yap›lan görev say›s›, temel varsay›mlar, stresle baﬂaç›kma
tarz› ve travma sonras› büyüme; travma sonras› büyümeyi yordayan de¤iﬂkenler ise, önceki travma öyküsü,
e¤itim, arama-kurtarma görevine gitme s›kl›¤›, yap›lan göreve iliﬂkin olumlu duygular, temel varsay›mlar ve
genel belirtiler olarak bulunmuﬂtur.
Anahtar kelimeler: Arama-kurtarma çal›ﬂan›, dolayl› travma, ikincil travmatik stres, travma sonras› stres

belirtileri, travma sonras› büyüme
Abstract

The purpose of this study was to investigate the effects of trauma in rescue workers. With this purpose, certain
variables such as emotions, general symptoms, ways of coping and basic assumptions were investigated. The
results of the study have shown that, in rescue workers, education, marital status, and previous trauma were
the variables affecting posttraumatic stress symptoms, and previous trauma was the only variable affecting
posttraumatic growth. The predictor variables of posttraumatic stress symptoms were found to be the previous
trauma, marital status, number of rescue work, basic assumptions, coping styles, and growth. The predictor
variables of growth were found to be the previous trauma, the level of education, frequency of rescue work,
positive feelings related to the job, basic assumptions, and general symptoms.
Key words: Rescue worker, vicarious trauma, secondary traumatic stress, posttraumatic stress symptoms,

posttraumatic growth
*

Yaz›ﬂma Adresi: Dr. Psk. Banu Y›lmaz, Araﬂt›rma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co¤rafya Fakültesi Psikoloji Bölümü,
06100 S›hh›ye, Ankara
E-posta: byilmaz@humanity.ankara.edu.tr, bnylmz@gmail.com
Yazar Notu: Bu çal›ﬂma, ilk yazar›n doktora tezinin baz› bölümlerinin bir özetidir.

120

B. YILMAZ • N. H. ﬁAH‹N

Travma sonras› stres tepkileri, tan›sal
s›n›fland›rma sistemlerinde “Travma Sonras› Stres
Bozuklu¤u” ad› alt›nda ilk olarak DSM-III’te
(APA, 1980) tan›mlanm›ﬂt›r. DSM III-R’de (APA,
1987) bu tan›m›n daha kapsaml› ve baz› örnekleri
de içerecek ﬂekilde yap›ld›¤› görülmektedir:
“Kiﬂinin kendisi, ailesi ya da yak›nlar›n›n fiziksel
bütünlü¤üne ya da yaﬂam›na yönelik ciddi bir
tehdidin olmas›, evinin ya da içinde bulundu¤u
toplumun aniden hasar görmesi, bir baﬂka kiﬂinin
ciddi biçimde yaralanmas›na ya da ölümüne tan›k
olmak gibi normal insan yaﬂant›s›n›n d›ﬂ›nda olan
ve herkeste fark edilir düzeyde stres yaratan,
ﬂiddeti yüksek, beklenmedik olaylar.”
Tan›mda görüldü¤ü gibi, travma sonras› stres
tepkileri yaln›zca olaya do¤rudan maruz kalanlarla
s›n›rl› de¤ildir. Bir olaya tan›k olmak, travmatik bir
olay›n ayr›nt›lar›n› dinlemek ya da yaln›zca olayla
ilgili haberi duymak bile çeﬂitli düzeylerde kayg›
yaratabilir (DSM IV-APA, 2000; Eriksson, Vande
Kemp, Gorsuch, Hoke ve Foy, 2001; Johnsen, Eid,
Lovstad ve Michelson, 1997; Rosenthal, 2000;
Weiss, Marmar, Meizler ve Ronfeldt, 1995). Bu
tan›mdan yola ç›karak, travmatik olaylar›n
ard›ndan olaya do¤rudan maruz kalanlar›n yan› s›ra
ma¤durlar›n aileleri, yak›nlar›, olay›n hemen
ard›ndan arama-kurtarma çal›ﬂmalar›nda görev
yapan profesyonel ve gönüllüler, ilk t›bbi
müdahaleyi yapan sa¤l›k çal›ﬂanlar›, olay›n
psikolojik etkilerini önlemek ve gerekli psikolojik
deste¤i vermek üzere müdahalede bulunan ruh
sa¤l›¤› çal›ﬂanlar› ve geniﬂ ölçekli afetlerin
ard›ndan olay›n etkilerini medyadan izleyen
bireylerin, travmaya dolayl› olarak maruz kald›¤›
ya da ikincil travmatik stres tepkisi gösterme
olas›l›klar› oldu¤u söylenebilir. Konuyla ilgili
araﬂt›rmalarda, bu gruplar›n karﬂ›laﬂt›¤› yaﬂant›lar,
yaﬂam› tehdit eden olaya do¤rudan maruz
kalmad›klar› için, dolayl› travma (vicarious
trauma) ya da ikincil travmatik stres kavramlar›yla
ifade edilmektedir (Collins ve Long, 2003; Jenkins
ve Baird, 2002; Jones, 1985).
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‹lgili yaz›n gözden geçirildi¤inde, dolayl›
travma ya da ikincil travmatik stresi tan›mlama
konusunda genel bir görüﬂ birli¤i olmad›¤›; bu
kavramlar›n genellikle birbirlerinin yerine
kullan›ld›klar› görülmektedir. Lerias ve Byrne
(2003), konuyla ilgili çal›ﬂmalarda bu kavram için
yap›lan aç›klamalardan yola ç›karak, dolayl›
travma ya da ikincil travmatik stres kavramlar›n›,
ciddi biçimde strese yol açan ya da trajik bir olaya
tan›k olan, bu olaya iliﬂkin bilgiye sahip olan ya da
olay sonras› yard›m çal›ﬂmalar›nda bulunanlar›n
tepkisi olarak tan›mlam›ﬂlard›r.
Psikolojik travma ile ilgili yaz›nda, acil durum
çal›ﬂanlar›nda görülen travmatik stres ve yayg›nl›¤›
konusunda, itfaiye çal›ﬂanlar› (örne¤in, Beaton,
Murphy, Johnson, Pike ve Corneil, 1999; Bryant ve
Harvey, 1996; Duruduygu, Aker ve Acicbe, 2003;
Haris, Balo¤lu ve Stacks, 2002), ruh sa¤l›¤›
uzmanlar› (örne¤in, Hesse, 2002; Hodgkinson ve
Shepherd, 1994), polisler (örne¤in, Alexander ve
Wells, 1991; Carlier, Lamberts ve Gersons, 1997;
Duckworth, 1986), hekimler (örne¤in, Acicbe,
Aker ve Özten, 2003; Çakmak, Ayd›n ve Can,
2004; Lundin ve Bodegard, 1993) ve aramakurtarmac›larla (örne¤in, Chang ve ark., 2003;
Deahl, Gilham, Thomas, Searle ve Srinivasan,
1994; Fullerton, Ursano, ve Wang, 2004; Jones,
1985; McCarroll, Fullerton, Ursano ve Hermsen,
1996; North ve ark., 2002; Stewart, Mitchell,
Wright ve Loba, 2004) yap›lm›ﬂ olan çok say›da
araﬂt›rma bulunmaktad›r.
Konuyla ilgili araﬂt›rmalarda, acil durum
çal›ﬂanlar›nda travmatik stresle iliﬂkili çok say›da
de¤iﬂken bulunmuﬂtur. Bu de¤iﬂkenlerden üzerinde
en fazla araﬂt›rma yap›lanlar›ndan biri deneyimdir.
Bu gruplarda, travma sonras› süreçte deneyimin
etkisinin araﬂt›r›ld›¤› çal›ﬂmalar›n sonuçlar›
çeliﬂkili bulgular vermiﬂtir. Baz› araﬂt›rma
bulgular› (örne¤in, Barton, Blanchard ve Hickling,
1996; Breslau, Davis, Andreski ve Peterson 1991;
Fullerton ve arkadaﬂlar›, 2004), afetlerde çal›ﬂma
deneyimi olan görevlilerin travma sonras› stres
bozuklu¤u geliﬂtirme olas›l›klar›n›n, deneyimi
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olmayanlara göre çok daha fazla oldu¤unu ortaya
koyarken; deneyimle birlikte belirti gösterme
riskinin azald›¤› bulgusunun elde edildi¤i
araﬂt›rmalar da (örne¤in, Ursano, Fullerton, Vance
ve Kao, 1999; Jones, 1985) vard›r. Dolayl›
travmada, travmatik stresle iliﬂkili oldu¤u bulunan
bir baﬂka de¤iﬂken önceki travma öyküsüdür.
Araﬂt›rma sonuçlar›, geçmiﬂ travma öyküsüne
sahip olman›n, bireyin dolayl› olarak travmaya
maruz kalmas›n›n ad›ndan, travma sonras› stres
için bir risk etmeni oldu¤unu göstermektedir
(Marmar, Weiss, Metzler ve Delucchi, 1996;
Brewin, Andrews ve Valentine, 2000).
Travmaya dolayl› olarak maruz kalanlarda
travma sonras› stres tepkilerinin yayg›nl›¤›nda
katk›s› olan bir baﬂka de¤iﬂken de, e¤itim
düzeyidir. Daha düﬂük e¤itimi olanlar›n, daha fazla
ikincil travmatik stres tepkisi gösterdikleri
bulunmuﬂtur (Green, Grace ve Glesser, 1985).
Bireyin dolayl› olarak yaﬂad›¤› travmatik deneyimi
de¤erlendirme ve bunun sonuçlar›yla baﬂaç›kma
biçimi de, travma sonras› belirtilerin varl›¤›nda
önemli bir rol oynar (Green ve ark., 1985).
Konuyla ilgili baz› araﬂt›rma sonuçlar›, aramakurtarma çal›ﬂanlar› gibi acil durum birimlerinde
görev yapman›n, travmatik olaylar›n etkileriyle
baﬂaç›kma yetene¤ini güçlendirdi¤ini ortaya
koymaktad›r. Baz› çal›ﬂmalarda ise afet
çal›ﬂanlar›n›n daha özel baﬂaç›kma becerilerine
sahip olmad›klar› sonucu elde edilmiﬂtir (örne¤in,
Moran ve Britton, 1994).
Travmatik olaylar›n ard›ndan yard›m
çal›ﬂmalar›nda yer alan gruplar aras›nda, do¤rudan
travma maruziyetine en yak›n olan grubun, aramakurtarma çal›ﬂanlar› oldu¤u düﬂünülmektedir.
Bunun nedenleri aras›nda, kiﬂisel tehdit olas›l›¤›n›n
yüksek olmas›, travmatik olaya ve bunun etkilerine
do¤rudan ve sürekli tan›k olma ve a¤›r yaral› ve
cans›z bedenleri enkazdan ç›karma çal›ﬂmalar›nda
yer alma say›lmaktad›r (Fullerton ve ark., 2004).
Türkiye, çeﬂitli türden travmalar›n çok fazla
yaﬂand›¤› bir ülke olmas›na karﬂ›n, psikolojik
travma konusunda, Marmara depremine kadar çok

121

fazla araﬂt›rma ve uygulama yap›lmam›ﬂt›r. Bu
afete kadar üzerinde en fazla çal›ﬂ›lm›ﬂ olan
travmatik olaylar›n Erzincan ve Dinar depremleri
(Karanc› ve Rüstemli, 1995; Karanc›, Üner, Akﬂit,
Sucuo¤lu ve Balta, 1999; Rüstemli ve Karanc›,
1996) ve iﬂkence (örne¤in, Baﬂo¤lu ve ark., 1994;
Kantemir, 1993; Tek, Önder ve Duruar›, 1993)
oldu¤u bilinmektedir. Marmara depremi ile birlikte
ivme kazanan çal›ﬂmalar aras›nda travmaya
do¤rudan maruz kalan kiﬂiler ve gruplar›n çeﬂitli
aç›lardan incelendi¤i pek çok araﬂt›rma
bulunmaktad›r. Ancak dolayl› travma konusunda
yap›lm›ﬂ çok araﬂt›rmalar s›n›rl› say›dad›r (örne¤in,
Acicbe, Aker ve Özten, 2003; Çakmak, Ayd›n ve
Can, 2004; Karanc› ve Acartürk, 2005). Bu
nedenle, bu araﬂt›rman›n, travmatik olaylar sonras›
yard›m çal›ﬂmalar› ve bunun ard›ndan yaﬂanan
psikolojik süreç konusunda da bilgi sa¤layaca¤›
düﬂünülmektedir. Bu araﬂt›rmada, arama-kurtarma
çal›ﬂanlar›nda travma sonras› sürecin anlaﬂ›lmas›;
elde edilen bulgulardan yola ç›k›larak, ikincil
travmatik strese iliﬂkin bilgi elde edilmesi
hedeflenmiﬂtir. Ayr›ca, psikolojik travma ile ilgili
yaz›nda çok az say›da araﬂt›rmada (örne¤in, Dürü,
2006) bir arada ele al›nd›¤› görülen travma sonras›
stres belirtileri ve travma sonras› büyüme, bu
çal›ﬂmada travma sonras› süreçte ortaya ç›kmas›
olas› iki olgu olarak birlikte incelenmiﬂtir. Travma
sonras› sürecin hem olumlu hem de olumsuz
sonuçlar aç›s›ndan ele al›nmas›n›n, travmatik
yaﬂant› öncesi ve sonras› tüm de¤iﬂkenlerin
birbirleriyle iliﬂkilerini ortaya koyan ve benzer
olaylar›n nas›l olup da farkl› sonuçlara neden
olabilece¤ine iliﬂkin ipuçlar› sa¤layan bir model
oluﬂturabilme
aç›s›ndan
önemli
oldu¤u
düﬂünülmektedir.
Yöntem

Örneklem
Araﬂt›rma, 399 profesyonel arama-kurtarma
çal›ﬂan› ile yap›lm›ﬂt›r. Türkiye’nin beﬂ farkl›
ilinde arama-kurtarma görevi yapan kat›l›mc›lar›n
yaﬂ aral›¤› 20-54 aras›nda de¤iﬂmektedir ve yaﬂ
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ortalamas› 32.66‘d›r (S = 4.50). Bu tür birliklerde
arama-kurtarma görevi yapan personelin neredeyse
tamam› erkek oldu¤u için, kat›l›mc›lar da yaln›zca
erkeklerden oluﬂmaktad›r. E¤itim düzeyleri
aç›s›ndan incelendi¤inde, kat›l›mc›lar›n 2’sinin (%
0.5) okur-yazar; 2’sinin (% 0.5) ilkokul mezunu;
10’unun (% 2.5) ortaokul mezunu; 214’ünün (%
53.6) lise mezunu; 161’inin ise (% 40.4) üniversite
mezunu oldu¤u görülmektedir. E¤itim düzeyiyle
ilgili bilgi almak üzere sorulan soruya 10 kat›l›mc›
(% 2.5) yan›t vermemiﬂtir.
Kat›l›mc›lardan, yapt›klar› iﬂe iliﬂkin bilgi
almaya yönelik olarak sorulan sorulardan, çal›ﬂma
süresi ortalamas›n›n 5.4 y›l (S = 3.20); aramakurtarma görevine gitme say›s› ortalamas›n›n ise
11.22 kez (S = 12.01) oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Çal›ﬂmaya kat›lan arama-kurtarma çal›ﬂanlar›n›n
289’u (% 72.4) yaklaﬂ›k olarak ayda birden daha
az; 59’u (% 14.8) ayda bir kez; 38’i (% 9.5) ayda
iki kez; 12’si (% 3.3) ise haftada bir kez bir aramakurtarma müdahalesinde görev ald›klar›n›
bildirmiﬂlerdir.

Veri Toplama Araçlar›
Kiﬂisel ve Mesleki Bilgi Formu: Bu formda
deneklere yaﬂ, e¤itim düzeyi, medeni durum, ayl›k
gelir ve ﬂu anda yaﬂamakta oldu¤u ﬂehir gibi kiﬂisel
bilgilerin yan› s›ra; ne kadar süredir aramakurtarma görevi yapt›¤›, ﬂu ana kadar kaç kez
arama-kurtarma görevinde yer ald›¤›, aramakurtarma görevine gitme s›kl›¤› gibi mesleki
deneyime iliﬂkin bilgiler sorulmuﬂtur. Bu sorular›n
ard›ndan, kat›l›mc›lar›n, yapt›klar› görevden
kaynaklanan zorluklara ba¤l› duygular›n›
belirlemek amac›yla, çeﬂitli duygular› ifade eden
s›fatlar›n listelendi¤i 5’li (1 = hiç yaﬂam›yorum,
5 = çok fazla yaﬂ›yorum) Likert tipi bir soru
sorulmuﬂtur. Bu duygular, ilgili yaz›nda, dolayl›
olarak travmaya maruz kalm›ﬂ kiﬂiler taraf›ndan en
fazla bildirilen duygular olarak belirtildi¤i için
listede yer alm›ﬂt›r (örne¤in, Carlier, Lamberts ve
Gersons, 2000, Akt. Lerias ve Byrne, 2003;
Thompson,
Norris
ve
Ruback,
1998).
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Kat›l›mc›lar›n yaﬂad›klar› en zor olaya iliﬂkin bilgi,
aç›k uçlu bir soruyla elde edilmiﬂtir. Bu soru,
kat›l›mc›n›n yapt›¤› görev s›ras›nda yaﬂad›¤› en zor
an› hat›rlamas› ve ölçe¤in sonraki bölümlerinde yer
alan sorular› buna göre yan›tlamas› amac›yla
sorulmuﬂtur. Ayr›ca, ayn› olayda görev alan çok
say›da profesyonel görevliye ulaﬂmak olas›
olmad›¤› için, bu yol izlenmiﬂtir. Konuyla ilgili
yaz›nda da, çal›ﬂanlar›n, yaﬂad›klar› en zor
olay› anlatmalar›n›n istendi¤i araﬂt›rmalar
bulunmaktad›r (örne¤in, Bryant ve Harvey, 1996;
Moran ve Britton, 1994). Bu sorunun ard›ndan,
kat›l›mc›lardan, yaﬂad›klar› bu en zor olaya ba¤l›
olarak çeﬂitli duygular› ne derece yaﬂad›klar›n›
belirtmeleri istenen ve daha önce listelenen
duygular›n yer ald›¤› bir baﬂka Likert tipi soru
sorulmuﬂtur. Ölçe¤in bu bölümünde son olarak
kat›l›mc›lar›n, yapt›klar› görev d›ﬂ›nda yaﬂad›klar›
bir travma olup olmad›¤›n› belirlemek amac›yla da
çeﬂitli travmatik yaﬂant› örneklerinin listelendi¤i
bir tarama sorusu sorulmuﬂtur.

Dünyaya ‹liﬂkin Varsay›mlar Ölçe¤i: ‹kincil
travmatik stresin, bireyin temel varsay›mlar›
üzerindeki etkilerini ölçmek için Dünyaya ‹liﬂkin
Varsay›mlar Ölçe¤i (D‹VÖ) kullan›lm›ﬂt›r.
Travmatik olaylara maruz kalan bireylerin temel
varsay›mlar›na iliﬂkin betimleyici veri elde etmek
amac›yla Janoff-Bulman (1989) taraf›ndan
geliﬂtirilen ölçek, araﬂt›rmac› taraf›ndan Türkçe’ye
uyarlanm›ﬂt›r (Y›lmaz, 2006). Özgün formu 32
maddeden
oluﬂan,
Türkçe’ye
uyarlama
çal›ﬂmas›nda 25 maddeye düﬂen 6 basamakl› Likert
tipi ölçekte, bir uçta yer alan “kesinlikle
kat›lm›yorum” ifadesi 1 puan, di¤er uçta yer alan
“tamamen kat›l›yorum” ifadesi ise 6 puan
almaktad›r. Ölçekten al›nan puanlar›n yükselmesi,
kiﬂinin
dünyaya
iliﬂkin
varsay›mlar›n›n
daha olumlu oldu¤u anlam›na gelmektedir.
Ölçe¤in, bu araﬂt›rma örneklemi için iç tutarl›k
katsay›s› Cronbach’s α = .70 (N = 304) olarak
hesaplanm›ﬂt›r.
Stresle Baﬂaç›kma Ölçe¤i: Folkman ve
Lazarus’un “Baﬂaç›kma Yollar› Envanteri”nden
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(Ways of Coping Inventory) ﬁahin ve Durak
(1995) taraf›ndan uyarlanan ölçe¤in bu araﬂt›rma
örneklemi için iç tutarl›k katsay›s› Cronbach’s α =
.62’dir (N = 307).

Öfke Belirtileri Ölçe¤i: Öfkenin çeﬂitli
boyutlar›n› ölçmek üzere Balkaya (2000)
taraf›ndan geliﬂtirilen Çok Boyutlu Öfke
Ölçe¤i’nin beﬂ alt boyutundan birini oluﬂturan
ölçe¤in bu araﬂt›rman›n örneklemi için hesaplanan
iç tutarl›k katsay›s› Cronbach’s α = .90 (N = 373)
olarak bulunmuﬂtur.
Travma Sonras› Stres Belirtileri Ölçe¤i: ﬁahin,
Bat›gün ve Y›lmaz (2001) taraf›ndan Posttrauma
Stress Disorder Checklist (Weathers ve ark., 1994),
Impact of Events (Horowitz, Wilner ve Alvarez,
1979) ve Dissociative Experiences Survey’den
(Carlson ve Putnam, 1986) al›nan çeﬂitli
maddelerle oluﬂturulmuﬂ form 36 maddeden
oluﬂmaktad›r. Travma Sonras› Stres Belirtileri
Ölçe¤i’nde bu araﬂt›rman›n örneklemi için
hesaplanan iç tutarl›k katsay›s› Cronbach’s α =
.95’tir (N = 350).
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ve ölçekler biraraya getirilerek bir form
haz›rlanm›ﬂ; formun ilk sayfas›nda, afet
çal›ﬂmalar›na kat›lman›n ortaya ç›karabilece¤i olas›
etkilerden k›saca söz edilerek, araﬂt›rman›n
amac›n›n anlat›ld›¤› ve kat›l›m›n gönüllü
oldu¤unun vurguland›¤› bir aç›klama yaz›lm›ﬂt›r.
Bu aç›klaman›n ard›ndan gelen demografik ve
mesleki bilgi formlar› ve mesleki deneyime yönelik
sorular›n yer ald›¤› ilk iki sayfa sabit kalmak üzere,
formda yer alan ölçeklerin s›ras›, s›ra etkisini
kontrol etmek amac›yla farkl› kombinasyonlar›
içerecek ﬂekilde düzenlenmiﬂtir. Formda yer alan
sorular ve ölçekler, kat›l›mc›lar›n kendileri
taraf›ndan
yan›tlanm›ﬂ;
ancak
ölçekler
doldurulurken iki ilde araﬂt›rmac›n›n kendisi, di¤er
üç ilde de bir psikolog kat›l›mc›larla bir arada
bulunmuﬂ ve kat›l›mc›lar›n sorular›na yan›t
verilmiﬂtir. Ölçeklerin uygulanmas› yaklaﬂ›k 30-60
dakika sürmüﬂtür. Verilerin toplanmas›, ﬁubatNisan 2006 tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Bulgular

De¤iﬂkenler Aras› ‹liﬂkiler

K›sa Semptom Envanteri: Bu ölçek, 90
maddelik SCL-90 envanterinin 53 maddelik k›sa
formu olarak geliﬂtirilmiﬂtir (Derogatis, 1992) ve
Türkçe’ye ﬁahin ve Durak (1994) taraf›ndan
uyarlanm›ﬂt›r. K›sa Semptom Envanteri için bu
çal›ﬂma örnekleminden elde edilen iç tutarl›k
katsay›s› Cronbach’s α = .97’dir (N = 297). Bu
ölçe¤in kayg›, depresyon, olumsuz benlik,
bedenselleﬂtirme ve düﬂmanl›k alt boyutlar› için
bulunan iç tutarl›k katsay›lar› ise s›ras›yla .90, .91,
.83, .84 ve .84’tür.

Araﬂt›rmada
ele
al›nan
de¤iﬂkenlerin
birbirleriyle iliﬂkilerini anlamak ve kat›l›mc›lar›n
ölçekleri doldururken verdikleri tepkilerin
tutarl›l›¤›n› görmek amac›yla de¤iﬂkenler aras›
iliﬂkiler incelenmiﬂtir. Kat›l›mc›lar›n ölçeklerden
ald›klar› puan ortalamalar› ve de¤iﬂkenlerin
birbirleriyle
korelasyonlar›
Tablo
1’de
verilmektedir. Tabloda görüldü¤ü gibi, araﬂt›rma
de¤iﬂkenlerinin
birbirleriyle
gösterdikleri
korelasyon katsay›lar› .01 ile .62 aras›nda
de¤iﬂmektedir.

Travma Sonras› Büyüme Ölçe¤i: Tedeschi ve
Calhoun (1996) taraf›ndan geliﬂtirilen Travma
Sonras› Büyüme Ölçe¤i’nin (Posttraumatic Growth
Inventory), Türkçe uyarlamas› Dürü (2006)
taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Ölçe¤in bu
çal›ﬂmadaki iç tutarl›k katsay›s› ise Cronbach’s α =
.93 (N = 349) olarak bulunmuﬂtur.

Demografik ve Deneyime ‹liﬂkin De¤iﬂkenlerin
Travma Sonras› Stres Belirtileri ve Travma Sonras›
Büyüme Üzerindeki Etkileri

‹ﬂlem
Araﬂt›rmada kullan›lmas›na karar verilen soru

Kiﬂilerin yaﬂad›klar› psikolojik sorunlarda yaﬂ,
e¤itim düzeyi, medeni durum gibi de¤iﬂkenlerin
önemli olabilece¤i düﬂünüldü¤ünden, öncelikle
demografik de¤iﬂkenlerin travma sonras› stres
belirtileri ve travma sonras› büyüme üzerinde nas›l
bir etkisi oldu¤unu araﬂt›rmak üzere, her iki
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Tablo 1
De¤iﬂkenler Aras› ‹liﬂkiler
De¤iﬂken

Ort.

1. Genel Olumlu Duygular
2. Genel Olumsuz Duygular
3. Olaya ‹liﬂkin Olumlu Duygular

11.90
13.63

SS

4.46 -.33
4.74

8.75

4.94

4. Olaya ‹liﬂkin Olumsuz Duygular 13.23

5.67

5. Öfke Belirtileri

34.27

12.09

6. Genel Belirtiler (KSE)

46.98

37.72

7. Stresle Baﬂaç›kma (SBÖ)

57.27

12.98

8. Temel Varsay›mlar (D‹VÖ)

(2)

(3)
***

.42

-.01

(4)
-.08
***

.58

*

.10

(5)
-.09
***

.43

(6)

(7)
*

-.12

***

.44

***

.19

***

-.25

-.09

-.06

.09

.35***

.31***

-.15**

***

***

.62

(8)
***

.22

***

-.24

***

(9)

(10)

-.01

.21***

***

.41

.03

.01

.19***

-.15**

.30***

.03

***

***

.18

-.37

-.22

.51

.01

-.43***

-.26***

.55***

.10*

.31***

-.31***

.06

***

17.57

9. Travma Sonras› Stres Belirtileri 62.45

23.92

.10*

10. Travma Sonras› Büyüme

23.72

1.00

*

**

p < .05, p < .01,

47.35

-.16

.21***

92.95

***

p < .001

de¤iﬂken için yaﬂ, e¤itim ve medeni durumu içeren
3 x 3 x 2 varyans analizi yap›lm›ﬂt›r. Yap›lan bu
analiz sonucunda, travma sonras› stres belirtileri
üzerinde e¤itim (F1,379 = 7.89, p < .01) ve medeni
durumun (F1,379 = 6.58, p < .01) temel etkisi ve
e¤itim-medeni durum ortak etkisi (F1,379 = 6.31, p <
.05) oldu¤u gözlenmiﬂ; travma sonras› büyüme
üzerinde ise bu de¤iﬂkenlerden herhangi birinin
temel ya da ortak etkisi bulunmam›ﬂt›r (bkz., Tablo
2).
Travma sonras› stres belirtileri için bulunan
ortak etkinin kayna¤›n› belirlemek üzere yap›lan
Tukey Kramer testi sonuçlar›na göre, bekar aramakurtarma çal›ﬂanlar›nda, düﬂük e¤itim düzeyine
sahip grupla yüksek e¤itim düzeyine sahip grup
aras›nda anlaml› bir fark oldu¤u görülmüﬂtür (q2,379
= 4.33, p < .05). Buna göre, ilkokul, ortaokul ve
lise mezunu olan arama-kurtarma çal›ﬂanlar›n›n
travma sonras› stres belirtileri ortalamas› (Ort. =
45.05), üniversite mezunu arama-kurtarma
çal›ﬂanlar›n›n ortalamas›ndan (Ort. = 62.77) daha
düﬂük bulunmuﬂtur. Ayr›ca, e¤itim düzeyi daha
düﬂük olan grupta, bekar ve evli arama-kurtarma
çal›ﬂanlar› aras›nda anlaml› bir fark gözlenmiﬂtir
(q2,379= 6.40, p < .05). Buna göre bekar aramakurtarma çal›ﬂanlar›n›n travma sonras› stres
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belirtileri ortalamas› (Ort. = 45.05), evlilerinkinden
(Ort. = 63.56) daha düﬂük olarak bulunmuﬂtur.
Arama-kurtarma çal›ﬂanlar›n›n yapt›klar› iﬂten
kaynakl› olarak yaﬂayabilecekleri travmatik stres
ve travma sonras› büyümede, bu kiﬂilerin görev
süresi ve yapt›klar› arama-kurtarma görevi
say›s›n›n önemli olabilece¤i düﬂünüldü¤ünden, bu
boyutu incelemek üzere, her iki de¤iﬂken için,
görev süresi ve yap›lan arama-kurtarma görevi
say›s›; önceki travma öyküsünü incelemek üzere
geçmiﬂte yaﬂanm›ﬂ kiﬂisel travmay› içeren 3 x 3 x 2
varyans analizi yap›lm›ﬂt›r. Bu analiz sonucunda,
hem travma sonras› stres belirtileri hem de travma
sonras› büyüme üzerinde önceki travman›n temel
etkisi bulunmuﬂtur (s›ras›yla, F1,380 = 7.82, p < .01;

F1,379 = 6.77, p < .01) (bkz., Tablo 2).
Travma Sonras› Stres Belirtilerini ve Travma
Sonras› Büyümeyi Yordayan De¤iﬂkenler
Travma sonras› stres belirtileri ve travma
sonras› büyüme de¤iﬂkenleri üzerinde, bir önceki
bölümde etkisi incelenen de¤iﬂkenlerin yan› s›ra
baﬂka baz› psikolojik de¤iﬂkenlerin de (dünyaya
iliﬂkin varsay›mlar, stresle baﬂaç›kma tarzlar›, vb.)
nas›l bir yorday›c› etkisi oldu¤unun anlaﬂ›lmas›
için, söz konusu bu de¤iﬂkenlerin de yorday›c›
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Tablo 2
Demografik ve Deneyime ‹liﬂkin De¤iﬂkenlerin Travma Sonras› Stres Belirtileri ve Travma Sonras›
Büyüme Üzerindeki Etkileri
Stres Belirtileri
De¤iﬂim Kayna¤›
Yaﬂ

F

sd

F

sd

1

1.16

1

**

1

.96

1

6.58

**

1

1.38

1

Yaﬂ x E¤itim

.06

1

.16

1

Yaﬂ x Medeni Durum

.51

1

1.93

1

E¤itim x Medeni Durum

6.31

1

.32

1

Yaﬂ x E¤itim x Medeni Durum

.14

1

.02

1

E¤itim
Medeni Durum

.02

Büyüme

7.89

Hata

379

378

Süre

.76

2

.26

2

Say›

2.57

2

1.85

2

Kiﬂisel Travma

**

**

7.82

1

6.77

1

Süre x Say›

.63

4

1.54

4

Süre x Kiﬂisel Travma

1.86

2

1.37

2

Say› x Kiﬂisel Travma

1.36

2

.80

2

Süre x Say› x Kiﬂisel Travma

1.14

4

1.12

4

Hata

380

379

**

p < .01

de¤iﬂkenler olarak ele al›nd›¤› regresyon analizleri
yap›lm›ﬂt›r. Bir önceki bölümde, daha önce
yaﬂanm›ﬂ kiﬂisel bir travman›n hem stres belirtileri
hem de travma sonras› büyüme üzerinde temel
etkisi oldu¤unun anlaﬂ›lmas› nedeniyle, kiﬂisel
travman›n etkisini kontrol edip di¤er de¤iﬂkenlerin
yorday›c› gücünü belirlemek üzere, her iki
regresyon analizinde de, önceki travma öyküsü ilk
s›rada denkleme girilmiﬂtir.
Arama-kurtarma çal›ﬂanlar›nda travma sonras›
stres belirtilerini yordayan de¤iﬂkenleri belirlemek
amac›yla, yorday›c› de¤iﬂkenler olarak s›ras›yla
önceki travma öyküsü, demografik de¤iﬂkenler
(yaﬂ, e¤itim, medeni durum), mesleki deneyim
de¤iﬂkenleri (görev süresi, arama-kurtarma

görevine gitme say›s›, arama-kurtarma görevine
gitme s›kl›¤›), dünyaya iliﬂkin varsay›mlar ölçe¤i
toplam puan›, stresle baﬂaç›kma tarzlar› ölçe¤i
toplam puan›, travma sonras› büyüme ölçe¤i
toplam puan› ayr› bloklar halinde regresyon
denklemine al›nm›ﬂt›r. Yap›lan görevden kaynakl›
olumlu ve olumsuz duygular, yaﬂanan en kötü
olaya iliﬂkin olumlu ve olumsuz duygular, öfke
belirtileri ve k›sa semptom envanteri toplam
puan› ise, travma sonras› stres belirtileri gibi
birer belirti olduklar› için bu ba¤›ml› de¤iﬂkeni
yordayan de¤iﬂkenlerin belirlenmesinde hesaba
kat›lmam›ﬂt›r.
Travma sonras› stres belirtilerini yordayan ilk
de¤iﬂken olan önceki travma öyküsünün aç›klad›¤›
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varyans % 3’tür (F1,369 = 12.67, p < .001). ‹kinci
aﬂamada demografik de¤iﬂkenler blok olarak
eklendi¤inde, medeni durumun yorday›c› gücü
bulunmuﬂ; bu de¤iﬂkenle birlikte aç›klanan varyans
% 5 olmuﬂtur (F2,368 = 10.16, p < .001). Daha sonra
mesleki de¤iﬂkenler blok olarak eklendi¤inde
yorday›c› gücü bulunan “arama-kurtarma görevine
gitme say›s›” ile birlikte aç›klanan toplam varyans
% 7’ye ulaﬂm›ﬂt›r (F3,367 = 8.65, p < .001). Bu üç
de¤iﬂkenin ard›ndan denkleme eklenen Dünyaya
‹liﬂkin Varsay›mlar Ölçe¤i toplam puan› ile birlikte
aç›klanan toplam varyans % 10 olmuﬂtur (F4,366 =

10.63, p < .001). Beﬂinci aﬂamada denkleme
eklenen stresle baﬂaç›kma ölçe¤i toplam puan› ile,
aç›klanan varyans % 17’ye yükselmiﬂtir (F5,365 =
15.13, p < .001). Travma sonras› stres belirtileri
üzerinde yorday›c› gücü oldu¤u bulunan son
de¤iﬂken olan büyüme toplam puan› ile birlikte bu
alt› de¤iﬂkenin hepsinin birden aç›klad›¤› toplam
varyans % 19 olarak bulunmuﬂtur (F6,364 = 14.09, p
< .001) (bkz., Tablo 3).
Arama-kurtarma çal›ﬂanlar›nda travma sonras›
büyümeyi yordayan de¤iﬂkenleri belirlemek
amac›yla, yorday›c› de¤iﬂkenler olarak s›ras›yla

Tablo 3
Kiﬂisel Travmas› Olanlarda Travma Sonras› Stres Belirtilerini ve Travma Sonras› Büyümeyi Yordayan
De¤iﬂkenler (yorday›c› de¤iﬂkenler denklemlere giriﬂ s›ras›na göre verilmiﬂtir)
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önceki travma öyküsü, demografik de¤iﬂkenler
(yaﬂ, e¤itim, medeni durum), mesleki deneyim
de¤iﬂkenleri (görev süresi, arama-kurtarma
görevine gitme say›s›, arama-kurtarma görevine
gitme s›kl›¤›), duygular (yap›lan iﬂten kaynakl›
genel olarak yaﬂanan olumlu ve olumsuz duygular
ve yaﬂanan en kötü olaya ba¤l› olarak yaﬂanan
olumlu ve olumsuz duygular), dünyaya iliﬂkin
varsay›mlar ölçe¤i toplam puan›, öfke belirtileri
ölçe¤i toplam puan›, travma sonras› stres belirtileri
ölçe¤i toplam puan›, k›sa semptom envanteri
toplam puan›, stresle baﬂaç›kma tarzlar› ölçe¤i
toplam puan› ayr› bloklar halinde regresyon
denklemine al›nm›ﬂt›r.
Travma sonras› büyümeyi ilk s›rada yordayan
önceki travma öyküsünün aç›klad›¤› varyans %
12’dir (F1,329 = 4.44, p < .05). Bunun ard›ndan
denkleme girilen demografik de¤iﬂkenlerden
yorday›c› gücü olan e¤itim de¤iﬂkeni ile birlikte
aç›klanan varyans % 16 olmuﬂtur (F2,328 = 4.38, p <
.05). Travma sonras› büyümeyi yordayan üçüncü
de¤iﬂken olarak bulunan arama-kurtarma görevine
gitme s›kl›¤› ile aç›klanan varyans % 20’ye
yükselmiﬂtir (F3,327 = 4.53, p < .01). Bu üç
de¤iﬂkenin ard›ndan yorday›c› gücü bulunan
yap›lan iﬂle ilgili olumlu duygularla birlikte, bu
dört de¤iﬂkenin aç›klad›¤› toplam varyans % 29
olmuﬂtur (F4,326 = 7.40, p < .001). Daha sonra
denkleme giren dünyaya iliﬂkin varsay›mlar ölçe¤i
toplam puan›n›n yorday›c› gücü ile birlikte
aç›klanan varyans % 35’e ç›km›ﬂt›r (F5,325 = 9.05, p
< .001). Travma sonras› büyümeyi yordayan son
de¤iﬂken olan genel belirtilerle birlikte, alt›
de¤iﬂkenin hepsinin birden aç›klad›¤› varyans % 37
olmuﬂtur (F6,324 = 8.71, p < .001) (bkz., Tablo 3).
Tart›ﬂma
Araﬂt›rma de¤iﬂkenleri aras›ndaki iliﬂkilerin
genel olarak tümünün beklenen yönde oldu¤u
görülmektedir. De¤iﬂkenler aras› iliﬂkilerin
belirlenmesinde ilk ele al›nan de¤iﬂken duygular
olmuﬂtur. Duygulara iliﬂkin de¤iﬂkenlerin
birbirleriyle ve di¤er araﬂt›rma de¤iﬂkenleriyle
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iliﬂkilerine bak›ld›¤›nda, bu iliﬂkilerin genel olarak
beklenen yönde oldu¤u görülmektedir. Yard›m
çal›ﬂmalar›nda yer alan görevlilerle yap›lan
araﬂt›rmalarda, bu tür duygular konusunda elde
edilmiﬂ sonuçlar, bu bulgular› destekler niteliktedir
(Beaton ve ark., 1998, 1999; Brady ve ark., 1999;
North ve ark., 2002). Yaln›zca, yaﬂanan en zor
olaydan kaynakl› olumlu ve olumsuz duygular›n
pozitif yönde iliﬂkiye sahip olmas› ilgi çekici
görünmektedir. Bu iliﬂkinin beklenen yönde
olmamas›, kiﬂi için en zorlay›c› olay›n bir yandan
olumsuz duygular uyand›r›rken bir yandan da,
kat›l›mc›lar›n kendi ifadelerinde belirttikleri ile
uyumlu olarak, olumlu duygular da (örne¤in,
“insanlara yard›m edebilmek”, “yard›m etmeye
çal›ﬂt›¤›m›z insanlar›n bize minnettarl›¤›na tan›k
olmak”, “çok zor çal›ﬂmalar›n ard›ndan
kaybedilenlerin yan›nda hayata dönenlerin de
olmas›” vb.) uyand›rabilece¤ini göstermektedir.
Belirtilerle ilgili tüm de¤iﬂkenlerin (öfke
belirtileri, genel belirtiler ve travma sonras› stres
belirtileri) birbirleriyle ve di¤er de¤iﬂkenlerle
iliﬂkilerinin de beklenen yönde oldu¤u
görülmektedir. ‹lgili araﬂt›rmalarda da, travma
sonras› stresin baﬂka belirtilerle birlikte
görüldü¤ünü ortaya koyan bulgular elde edilmiﬂtir
(Eriksson ve ark., 2001; Johnsen ve ark., 1997).
Stresle baﬂaç›kma tarzlar›n›n di¤er de¤iﬂkenlerle
iliﬂkilerin yönü de, baﬂaç›kma tarz›n›n belirtilerin
varl›¤›nda rol oynayan bir de¤iﬂken oldu¤una
iliﬂkin bulgular (örne¤in, Gren ve ark., 1985) ve
arama-kurtarma gibi görevler yapman›n yol
açabilece¤i yo¤un maruziyetin baﬂaç›kma yetisini
bozabilece¤i yönündeki bulgularla (Bryant ve
Harvey, 1996; Marmar ve ark., 1999; McFarlane,
1988; Regerh ve ark., 2000) tutarl›d›r.
Araﬂt›rman›n bir baﬂka de¤iﬂkeni olan temel
varsay›mlar›n, olumsuz duygular ve belirti
de¤iﬂkenleri ile negatif; olumlu duygular,
baﬂaç›kma ve büyüme ile ise pozitif yönde iliﬂikili
oldu¤u görülmektedir yönde iliﬂkili oldu¤u
görülmektedir. Travman›n, bireyin temel
varsay›mlar›n› olumsuz etkiledi¤ini gösteren
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araﬂt›rma bulgular› (Foa ve ark., 1999; Magwaza,
1999; Matthews ve Marwit, 2004; Schwartzberg ve
Janoff-Bulman,1991; Wickie ve Marwit, 2000), bu
bulgular› desteklerken; Janoff-Bulman’›n (2004),
travman›n ard›ndan temel varsay›mlarda ortaya
ç›kan de¤iﬂimin büyüme gibi bir süreci
baﬂlatabilmesi için, bozulmuﬂ olmas› gerekti¤i
görüﬂü ile çeliﬂmektedir. Temel varsay›mlara
iliﬂkin elde edilen bu bulgular, travman›n
varsay›mlar üzerindeki etkilerinin, travma sonras›
süreçte zaman içinde ortaya ç›kabilece¤ini,
varsay›mlara iliﬂkin ölçümlerin al›nd›¤› zaman›n,
bu etkiyi ortaya koyma aç›s›ndan önem taﬂ›yor
olabilece¤ini düﬂündürmektedir. Travma sonras›
büyüme de¤iﬂkeninin de, di¤er araﬂt›rma
de¤iﬂkenleri ile temel varsay›mlar›n sahip oldu¤u
yönde iliﬂkilere sahip oldu¤u görülmektedir. ‹lgili
yaz›nda büyüme ile iliﬂkili oldu¤u bildirilen
de¤iﬂkenler, bu araﬂt›rma bulgular›n› destekler
niteliktedir (Güneﬂ, 2001; Karanc›, 2005; Karanc›
ve Acartürk, 2005; Linley ve Joseph, 2004).
Arama-kurtarma çal›ﬂanlar›n›n yapt›klar›
görevin
do¤as›ndan
kaynakl›
travmatik
yaﬂant›lar›n›n ard›ndan deneyimledikleri süreçte
önemli olabilece¤i düﬂünülen baz› demografik ve
deneyime iliﬂkin de¤iﬂkenlerin etkisini anlamak
üzere yap›lan varyans analizleri sonucunda, travma
sonras› stres belirtileri üzerinde e¤itim, medeni
durum ve geçmiﬂte yaﬂanm›ﬂ, görevden ba¤›ms›z
travman›n temel etkisi ve e¤itim-medeni durum
ortak etkisi oldu¤u bulunmuﬂtur. Yap›lan analiz
sonras› karﬂ›laﬂt›rmalarda da, bekar aramakurtarma çal›ﬂanlar›nda, yüksek e¤itim düzeyine
sahip grubun travma sonras› stres belirtileri
ortalamas›n›n, düﬂük e¤itim düzeyine sahip grubun
ortalamas›ndan anlaml› düzeyde yüksek oldu¤u;
ayr›ca, e¤itim düzeyi daha düﬂük olan grupta,
evlilerin travma sonras› stres belirtileri
ortalamas›n›n, bekarlardan anlaml› düzeyde yüksek
oldu¤u bulunmuﬂtur. ‹lgili yaz›nda, e¤itimin,
travmaya dolayl› olarak maruz kalanlarda
travmatik stresle iliﬂkisi konusundaki bulgulardan
baz›lar› (örne¤in, Green ve ark., 1985) düﬂük
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e¤itim düzeyine sahip olman›n, travmatik stresi
artt›ran bir de¤iﬂken oldu¤unu gösterirken, baﬂka
baz› bulgular ise (örne¤in, Duruduygu ve ark.,
2003) yüksek e¤itim düzeyinin travmatik stresle
iliﬂkisinin olumlu yönde oldu¤unu göstermektedir.
Bulgular yorumlan›rken, yüksek e¤itimli yard›m
çal›ﬂanlar›n›n, psikolojik sorunlar› için uzman
yard›m›na baﬂvurma olas›l›klar›n›n daha fazla
olabilece¤i de göz önünde bulundurulmal›d›r. Bu
nedenle, e¤itim düzeyi daha yüksek olan aramakurtarma çal›ﬂanlar›n›n daha fazla travmatik stres
belirtisi gösteriyor olduklar› yönündeki bulgunun,
bu grubun, tepkilerinin daha fazla fark›nda
olmalar› ve bunlar› ifade etmeye daha aç›k olmalar›
ile aç›klanabilece¤i düﬂünülmektedir. Medeni
durumun travmatik strese katk›s›na iliﬂkin bulgular
göz önünde bulunduruldu¤unda, evli aramakurtarma çal›ﬂanlar›n›n evli olmayanlardan daha
yüksek travma sonras› stres belirtisi ortalamas›na
sahip olduklar› görülmektedir. Bir aile sahibi
olmak, bu kiﬂilerde özdeﬂim olas›l›¤›n› artt›r›yor
olabilir. Yard›m çal›ﬂan›n›n travmaya do¤rudan
maruz kalanla özdeﬂimi konusu bu araﬂt›rma
kapsam›nda ele al›nmamakla birlikte, ilgili
yaz›nda, yard›m çal›ﬂmalar›nda yer almaktan
kaynakl› travmatik streste travma ma¤duruyla
özdeﬂleﬂmenin bir risk etmeni oldu¤una iliﬂkin çok
say›da araﬂt›rma bulgusu vard›r (Frazer ve Taylor,
1982; Ursano ve ark., 1999; Weiss ve ark., 1995).
Travma sonras› stres belirtileri üzerinde temel
etkiye sahip bir di¤er de¤iﬂkenin de, daha önceden
yaﬂanm›ﬂ ve yap›lan görevden ba¤›ms›z bir kiﬂisel
travman›n varl›¤› oldu¤u bulunmuﬂtur. Travmaya
do¤rudan maruz kalmada oldu¤u gibi, yard›m
çal›ﬂmalar›nda yer alma gibi nedenlerle dolayl›
olarak maruz kalmada da, geçmiﬂ travma öyküsüne
sahip olman›n travma sonras› stres için bir risk
etmeni oldu¤unu gösteren araﬂt›rma bulgular›
vard›r (Brewin ve ark., 2000; Dyregrov,
Kristoffersen ve Gjestad, 1996; Hyman, 2004;
Marmar ve ark., 1996). Yard›m çal›ﬂmalar›
s›ras›nda yaﬂanan çaresizlik ve dehﬂet gibi
duygular›n geçmiﬂte yaﬂanm›ﬂ olan travmatik olaya
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iliﬂkin an›lar› tetikleme olas›l›¤› düﬂünüldü¤ünde,
önceki travmatik yaﬂant›n›n dolayl› travmada bir
risk etmeni olmas›n›n beklenir bir sonuç oldu¤u
düﬂünülmektedir.
Travma sonras› büyüme üzerinde etkisi olan
demografik ve deneyime iliﬂkin de¤iﬂkenlerin neler
oldu¤unun bulunmas› amac›yla yap›lan varyans
analizi sonucunda, yaln›zca daha önceden
yaﬂanm›ﬂ bir kiﬂisel travman›n temel etkisi oldu¤u
bulunmuﬂtur. Travma sonras› büyüme ile iliﬂkili
yaz›na bak›ld›¤›nda, travmatik yaﬂant›dan önce
bireyin sahip oldu¤u baz› özelliklerin travma
sonras› büyüme sürecini etkiledi¤i; travmayla
birlikte temel varsay›mlarda ortaya ç›kan de¤iﬂimin
bu süreci tetikledi¤ine iliﬂkin görüﬂler
bulunmaktad›r (Janoff-Bulman ve Yopyk, 2004;
Tedeschi ve Calhoun, 2004). Bireyin, yaﬂad›¤›
travmatik olaya de¤in sahip oldu¤u inançlar›n›
sorgulamas›, bunlar›n yerine daha gerçekçi ve
kendisini yeni travmalara haz›rl›kl› duruma getiren
inançlar geliﬂtirmesi, büyümeye giden yolda at›lan
önemli ad›mlard›r (Janoff-Bulman, 2004).
Arama-kurtarma çal›ﬂanlar›nda travma sonras›
stres belirtilerini yordayan ilk iki de¤iﬂken olan ve
bu süreçteki etkisine iliﬂkin varyans analizi
sonuçlar› yukar›da da tart›ﬂ›lan önceki travma
öyküsü ve medeni durum de¤iﬂkenlerinin ard›ndan,
travmatik stresi yordayan bir baﬂka de¤iﬂken olarak
bulunan arama-kurtarma görevine gitme say›s›n›n
yordama yönü göz önüne al›nd›¤›nda, daha fazla
görev yapm›ﬂ olman›n, bu grupta, travmatik stres
için bir risk etmeni oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Bu
bulgu, travmatik yaﬂant›n›n biriken etkisinin bir
risk etmeni olabilece¤ini düﬂündürmektedir
(Bryant ve Harvey, 1996; Johnsen ve ark., 1997;
Jones, 1985; Marmar ve ark., 1996; Solomon,
Mikulincer ve Flum, 1988; Ursano ve ark., 1999;
Weiss ve ark., 1995). Travma sonras› stres
belirtilerini yordayan bir baﬂka de¤iﬂken olarak
bulunan temel varsay›mlar›n yordama yönü,
dünyaya iliﬂkin varsay›mlar ölçe¤inden al›nan
puanlar düﬂtükçe travma sonras› stres belirtilerinin
artt›¤›n› göstermektedir. Dünyaya iliﬂkin
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varsay›mlar ölçe¤inden al›nan puanlar›n yüksek
olmas›, bireyin temel varsay›mlar›n›n olumlu
oldu¤unu iﬂaret etti¤inden, bu de¤iﬂkenin yordama
gücü ve yönü konusunda elde edilen bu bulgu, daha
olumsuz temel varsay›mlara sahip olman›n
travmatik stres için bir risk etmeni oldu¤u
konusunda bilgi veren araﬂt›rmalarla tutarl›d›r
(Foa, Ehlers, Clark, Tolin ve Orsillo, 1999;
Magwaza, 1999; Matthews ve Marwit, 2004;
Schwartzberg ve Janoff-Bulman,1991). Ayn›
grupta travma sonras› stres belirtilerini yordad›¤›
bulunan bir baﬂka de¤iﬂken olan stresle baﬂaç›kma
tarz›n›n yordama yönü, etkili baﬂaç›kma
yöntemlerinin az kullan›lmas›n›n travma sonras›
stres belirtileri için bir risk etmeni oldu¤unu
göstermektedir. Yard›m çal›ﬂanlar›nda baﬂaç›kma
konusundaki yaz›n gözden geçirildi¤inde, problem
çözme odakl› yaklaﬂ›m gibi baz› baﬂaç›kma
yollar›n›n travmatik strese karﬂ› koruyucu bir rol
oynad›¤›na iliﬂkin araﬂt›rma bulgular› oldu¤u
görülmektedir (Beaton ve ark., 1999; Güneﬂ, 2001;
Karanc› ve Acartürk, 2005; Marmar ve ark., 1996).
Travma sonras› stresi yordayan son de¤iﬂken olan
büyümenin yordama yönü, Tedeschi ve
Calhoun’un (2004) stres tepkileri ve büyümenin bir
arada görülebilece¤ine iliﬂkin görüﬂleri ile
tutarl›d›r.
Travma sonras› streste oldu¤u gibi, büyümede
de önceki travma yaﬂant›s›n›n yordama yönü,
geçmiﬂ travma öyküsünün travma sonras› süreçte,
olumsuz tepkilerin yan›s›ra olumlu de¤iﬂimlerin de
ortaya
ç›kmas›nda
etkili
olabilece¤ini
göstermektedir. E¤itim de¤iﬂkeninin yordama
yönü, e¤itim düzeyi yükseldikçe travma sonras›
büyüme deneyimlemenin daha olas› oldu¤unu
ortaya koymaktad›r. ‹lgili yaz›nda travma sonras›
büyüme ile iliﬂkili de¤iﬂkenler konusunda yap›lan
araﬂt›rmalar da, e¤itim düzeyinin büyüme ile
pozitif yönde iliﬂkili oldu¤unu göstermektedir
(Akt., Linley ve Joseph, 2004). Schaefer ve
Moos’un (1998), travma sonras› büyümeye iliﬂkin
modellerinde de, travmatik yaﬂant› öncesi baz›
de¤iﬂkenlerin (travmatik yaﬂant›n›n ﬂiddeti, süresi,
kiﬂinin yaﬂam döngüsündeki zaman› ve etkileme
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boyutunu bir ölçüde belirleyen olay öncesi
de¤iﬂkenlerin cinsiyet, yaﬂ, sosyoekonomik düzey,
olay öncesi deneyimler, sosyal destek a¤›,
ekonomik kaynaklar ve kültürel yap›) travmatik
yaﬂant›y› ﬂekillendirerek olay sonras›ndaki biliﬂsel
de¤erlendirme sürecini ve kullan›lan baﬂaç›kma
yollar›n› belirledi¤i, travma sonras› büyümenin de
birbirleriyle etkileﬂim içindeki bu de¤iﬂkenlerle
ﬂekillendi¤i öne sürülmektedir. Bu grupta
travma sonras› büyümeyi yordayan bir baﬂka
de¤iﬂken olarak bulunan yap›lan iﬂle ilgili olumlu
duygular›n yordama yönü, bu duygular›n daha
fazla yaﬂan›yor olmas›n›n travma sonras›
büyümenin deneyimlenme olas›l›¤›n› artt›rd›¤›n›
göstermektedir. Travma sonras› büyümenin travma
sonras› süreçte deneyimlenen olumlu bir de¤iﬂim
olmas› nedeniyle, elde edilen bu bulgunun beklenir
oldu¤u düﬂünülmektedir. Ayn› grupta travma
sonras› büyümeyi yordayan bir di¤er de¤iﬂken
olan temel varsay›mlar›n yordama yönü,
daha olumlu varsay›mlar›n travma sonras›
büyümenin deneyimlenmesi olas›l›¤›n› artt›rd›¤›n›
göstermektedir. Travma sonras› süreci temel
varsay›mlardaki de¤iﬂimler ba¤lam›nda ele alan
Janoff-Bulman’›n temel varsay›mlar modeline
göre, travmatik bir yaﬂant› öncesinde bireyin sahip
oldu¤u temel varsay›mlar dünyaya ve insanlara
iliﬂkin olumlu inançlar iken, yaﬂanan travman›n bu
inançlar› sarst›¤› ve olumsuzlaﬂt›rd›¤› öne
sürülmektedir. Janoff-Bulman’a (2004) göre,
travmatik yaﬂant›n›n ard›ndan gerçekleﬂen biliﬂsel
yeniden yap›land›rma sürecinde, yaﬂanm›ﬂ olan
travma ve gelecekte yaﬂanma olas›l›¤› olan
travmatik olaylar göz önünde bulundurularak, daha
olumsuz, ancak daha gerçekçi varsay›mlar
yap›land›r›l›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, travma
sonras› büyümenin gerçekleﬂmesinin, bireyin sahip
oldu¤u temel varsay›mlar›n sars›lm›ﬂ olmas›na ve
bireyin, daha gerçekçi varsay›mlar geliﬂtirmiﬂ
olmas›na ba¤l› oldu¤u söylenebilir.
Sonuç
Arama-kurtarma çal›ﬂanlar›nda travma sonras›
stres belirtileri ve büyümeyi yordayan
de¤iﬂkenlerin belirlenmesi, bu tür çal›ﬂmalarda yer
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alanlar için risk etmeni olan ya da olumlu rol
oynayan de¤iﬂkenlere iliﬂkin önemli bir bilgi
vermektedir. ‹lgili yaz›nda, dolayl› travma sonras›
süreçte en fazla etkisi oldu¤u bildirilen
de¤iﬂkenler, daha önce yaﬂanm›ﬂ bir travma
öyküsü, maruziyet düzeyi, cinsiyet, yaﬂ, e¤itim,
medeni durum, genel stres ya da psikiyatrik
hastal›k, sosyal destek ve baﬂaç›kma tarzlar›d›r
(örne¤in, Brewin ve ark., 2000; Marmar ve ark.,
1996). Bu araﬂt›rmada elde edilen sonuçlar›n da bu
bulgularla tutarl› oldu¤u görülmektedir. Yap›lan
görevden ba¤›ms›z olarak daha önceden yaﬂanm›ﬂ
bir travmatik olaya sahip olman›n dolayl› trama
sonras› süreçteki etkisine iliﬂkin elde edilen
bulgular, bu olay›n ne tür özellikleri oldu¤u
sorusunu
akla
getirmektedir.
Yap›lacak
araﬂt›rmalarda, önceki travma yaﬂant›s›n›n
üzerinden geçen süre, ﬂiddeti, maruziyet düzeyi
gibi baz› özelliklerin de incelenmesi gereklili¤ini
düﬂündürmektedir.
Do¤rudan travmada oldu¤u gibi dolayl›
travmada da, neden ayn› olaya maruz kalan baz›
kiﬂilerin travma sonras› stres belirtilerini ciddi
biçimde gösterirken baz›lar›n›n hiçbir ﬂekilde
yaﬂamamakta oldu¤u ya da baz›lar› büyümeyi
deneyimlerken
baz›lar›nda
buna
iliﬂkin
de¤iﬂimlerin olmad›¤› sorusuna yan›t verebilmek
için, bu iliﬂkili de¤iﬂkenlerin tümünü göz önünde
bulunduran bütüncül bir modele gereksinim oldu¤u
düﬂünülmektedir. Arama-kurtarma çal›ﬂanlar› için
dolayl› travma sonras› süreçte etkisi oldu¤u
bulunan de¤iﬂkenlerin, baﬂka gruplarda da
incelenmesi ile, yapt›klar› iﬂ aç›s›ndan risk
grubunda olan çok say›da profesyonel ve gönüllü
acil durum çal›ﬂan› için önleyici programlar ve
müdahale yöntemleri geliﬂtirilebilir.
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Summary
Posttraumatic Stress Symptoms and Posttraumatic
Growth in Rescue Workers
Banu Y›lmaz*

Nesrin Hisli ﬁahin
Ankara Üniversitesi

The trauma response can be produced by
indirect, as well as direct, exposure to a traumatic
event. There are many research results indicating
that posttraumatic stress symptoms are not limited
to the victim alone. Bearing witness to a traumatic
event, having to listen to explicit accounts of it or
even having knowledge of such an event have been
shown to cause serious, prolonged anxiety in
varying degrees (DSM IV-APA, 2000; Johnsen,
Eid, Lovstad & Michelson, 1997; Rosenthal, 2000;
Weiss, Marmar, Meizler & Ronfeldt, 1995). In the
related literature, the reactions of those who are
affected by a traumatic event is called vicarious
traumatization or secondary traumatic stress.
Vicarious traumatization or secondary
traumatic stress is defined as the response of those
persons who have witnessed, been subject to
explicit knowledge of or, had the responsibility to
intervene in a seriously distressing event (Lerias &
Byrne, 2003). In the literature on psychological
trauma, there are several studies conducted with
fire-fighters (e.g., Beaton, Murphy, Johnson, Pike
& Corneil, 1999; Bryant & Harvey, 1996), mental
health professionals (e.g., Hesse, 2002;
Hodgkinson & Shepherd, 1994), security workers
(e.g., Alexander & Wells, 1991; Carlier, Lamberts
& Gersons, 1997; Duckworth, 1986) and rescue
workers (e.g., Chang, et.al., 2003; Deahl, Gilham,
*

Thomas, Searle & Srinivasan, 1994; Fullerton,
Ursano & Wang, 2004; Jones, 1985; Stewart,
Mitchell, Wright & Loba, 2004). The results of
these studies have revealed that there are certain
variables mediating the effects and predicting the
occurrence of secondary traumatic stress symptoms
in those vicariously exposed to a traumatic
incident. The variables commonly found in the
literature include experience in job, previous
trauma history, social support, level of education
and socioeconomic status, and ways of coping.
Rescue workers are one of the most frequently
studied ones in vicariously traumatized groups.
The nature of rescue work may sometimes treat the
worker directly. Thus, these workers are
considered the ones, which are very close to direct
trauma victims (Fullerton, et al., 2004).
In Turkey, many research has been conducted
on psychological trauma after 1999 Marmara
earthquake, however very few of them has focused
on vicarious traumatization. The purpose of this
study is to discover the aftermath of trauma in
rescue workers. With this purpose, the predictive
variables of posttraumatic stress symptoms and
posttraumatic growth in rescue workers are going
to be investigated. It was also aimed to have
information regarding vicarious traumatization by
the findings obtained from the sample of this study.
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Method

Sample
The sample of the study consisted of 399
professional rescue workers. Subjects’ ages range
from 20 to 54 years with a mean of 32.66 (SD =
4.50). Of these, 228 (57.1%) have elementary,
secondary or high school degree, and 161 (40.4%)
have university degree. The mean of year of
experience is 5.4 years (SD =3.20), and the mean of
number of rescue work is 11.22 (SD =12.01). The
number of callouts is less than 1 in a month for 289
subjects (72.4%); once in a month for 59 subjects
(14.8%); twice in a month for 38 subjects (9.5%);
and once in a week for 12 subjects (3.3%).

Instruments
Demographic and Professional Information
Form: This form consists of questions related to
subjects’ demographic characteristics (such as age,
level of education, marital status) and professional
experiences.
World Assumptions Scale: This scale was used
to assess the effects of vicarious trauma on the
basic assumptions of rescue workers. The original
form was developed by Janoff-Bulman (1998) and
adapted into Turkish by the researcher of this study
(Y›lmaz, 2006). The Turkish form of the scale has
25 items. The Cronbach’s Alpha coefficient of the
scale for the current sample was found to be .70 (N
= 304).
Ways of Coping Inventory: The original form
of this inventory was developed by Folkman and
Lazarus. It was adapted into Turkish by ﬁahin and
Durak (1995). The Cronbach’s Alpha coefficient of
the total scale for the current sample was found to
be .62 (N = 307).
Anger Symptoms Scale: This scale is one of the
five subscales of Multidimensional Anger Scale
that was developed by Balkaya (2000). The
Cronbach’s Alpha coefficient of the scale for the
current sample was found to be .90 (N = 373).
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Posttrauma Stress Symptoms Scale: This scale
was developed by ﬁahin, Bat›gün and Y›lmaz
(2001) by borrowing items from several
instruments used in international studies. The
Cronbach’s Alpha coefficient of the scale for the
current sample was found to be .95 (N = 350).
Brief Symptom Inventory: This scale was
developed from SCL-90 by Derogatis (1992). It
was adapted into Turkish by ﬁahin and Durak
(1994). The Cronbach’s Alpha coefficient of the
scale for the current sample was found to be .97 (N
= 297).
Posttraumatic Growth Inventory: This scale
was developed by Tedeschi and Calhoun (1996). It
was adapted into Turkish by Dürü (2006). The
Cronbach’s Alpha coefficient of the scale for the
current sample was found to be .93 (N = 349).
Procedure
The questionnaire consisting of the
demographic and professional information form
and the scales were distributed in rescue work units
in five different cities. Participation in the study
was voluntary. The completion of the questionnaire
took 30-60 minutes. The data was collected
between February-April 2006.
Results
In order to find out the effects of demographic
characteristics on posttraumatic stress symptoms, a
3 x 3 x 2 (age, level of education, marital status)
ANOVA was conducted. The result of this analysis
revealed that the variables having main effect on
posttraumatic stress symptoms were found to be
the level of education (F1,379 = 7.89, p < .01) and
marital status (F1,379 = 6.58, p < .01). In addition to
these main effects, a level of education-marital
status interaction effect was observed (F1,379 = 6.31,

p < .05). The same analysis revealed that none of
these demographic variables has a main or
interaction effect on posttraumatic growth.

RESCUE-WORKERS

The analyses conducted to understand the
effects of professional experience showed that the
only variable having main effect on both
posttraumatic stress symptoms and posttraumatic
growth is personal trauma (F1,380 = 7.82, p < .01;

F1,379 = 6.77, p < .01).
The regression analysis performed to specify
the predicting variables for posttraumatic stress
symptoms revealed that the first predictor variable
was previous trauma. This variable accounted for
3% of variance (F1,369 = 12.67, p < .001). The
second predictor variable was found to be marital
status and addition of this variable increased the
variance to 5% (F2,368 = 10.16, p < .001). The
number of rescue work was found to be the third
predictor and addition of this variable increased the
variance explained to 7% (F3,367 = 8.65, p < .001).
The four variable combination with basic
assumptions accounted for 10% of the variance
(F4,366 = 10.63, p < .001). The fifth predictor
variable was ways of coping and addition of this
variable increased the total variance explained to
17% (F5,365 = 15.13, p < .001). Addition of growth
as the last variable increased the total variance
explained to 19% (F6,364 = 14.09, p < .001).
The regression analysis performed to specify
the predicting variables for posttraumatic growth
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revealed that the previous trauma as the first
predictor variable accounted for 12% of variance
(F1,329 = 4.44, p < .05). Addition of the level of
education as the second predictor increased and the
variance to 16% (F2,328 = 4.38, p < .05). The threevariable combination with the frequency of callouts accounted for 20% of the variance (F3,327 =
4.53, p < .01). The fourth predictor variable was
found to be the positive feelings related to the job
and addition of this variable increased the variance
to 29% (F4,326 = 7.40, p < .001). Basic assumptions
as the fifth predicting variable increased the
variance to 35% (F5,325 = 9.05, p < .001). Addition
of growth as the last variable increased the total
variance explained to 37% (F6,324 = 8.71, p < .001).
Discussion
The results of this study are generally
consistent with the findings of previous research on
vicarious trauma. The findings of both this study
and the previous ones shed some light on the
process after vicarious traumatization. A review of
the literature on vicarious trauma, together with the
findings of the current research may help to
develop an integrative model considering all the
variables to explain why some people become
traumatized or experience growth and others, under
the same conditions, do not.
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