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ÖZET

SUMMARY

Amaç: Bu çalýþmanýn amacý Kiþilik Ýnanç Ölçeði- Kýsa
Formunun (KÝÖ-KTF) Türkçe çevirisinin geçerlilik, güvenilirliði ve psikometrik özellikleri araþtýrýlmasýdýr.
Yöntem: Kiþilik Ýnanç Ölçeði Kýsa Türkçe formu 232
üniversite öðrencisine uygulanmýþtýr. Çalýþmaya alýnan
gruba ayrýca ölçüt baðlantýlý geçerliði test etmek için
Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeði (FOTÖ-A) ve Mizaç
ve Karakter Envanteri (MKE) kullanýlmýþtýr. Bulgular: Tüm
test için 65 maddelik ölçeðin Cronbach α deðeri 0.92
olarak bulunmuþtur. Alt ölçeklere ait Cronbach α deðerleri 0.61-0.85 arasýnda ve en düþük histrionik en yüksek
paranoid kiþilik için bulunmuþtur. Ölçeðin uzun versiyonuyla kýsa versiyonu arasýnda en çok etkilenen alt
ölçekler baðýmlýlýk ve histrionik alt ölçekleridir.
Gözlemlenen güvenilirlik deðerleri çekingen, baðýmlý ve
histrionik alt ölçekleri dýþýnda yükseklik göstermektedir.
Faktör analizi sonunda toplam varyansýn %58.1'ini açýklayan anlamlý 2 faktör elde edilmiþtir. KÝÖ’nün uzun
Türkçe formunun geçerlilik güvenilirlik analizinde hem de
PBQ’nun orijinal geçerlik ve güvenirlik çalýþmasýnda
olduðu gibi faktör 1’de pasif-agresif, obsesif-kompulsif,
antisosyal, narsisistik, histrionik, þizoid ve paranoid; faktör 2’de ise baðýmlý ve çekingen boyutlar yer almaktadýr.
Bütün KÝÖ-KTF alt ölçekleri FOTÖ-A’nýn mükemmeliyetçilik alt ölçeði ile anlamlý þekilde korele idi. TCI alt skalalarý
ile KÝÖ-KTF’nin alt skalalarý arasýnda korelasyonlar bulunmaktaydý. Sonuç: KÝÖ-KTF’ye ait bu bulgular bize ölçeðin
kiþilikle ilgili inançlarý belirlemede güvenilir bir araç
olduðunu göstermektedir.

Objectives: The aim of this study is to study the validity,
reliability and the psychometric properties of the Turkish
version of the Personality Belief Questionnaire- Short
Turkish form (PBQ-STF). Method: PBQ-STF is applied to
232 university students. Dysfunctional Attitudes Scale
(DAS) and Temperament and Character Inventory (TCI)
are also applied to the group in order to test the validity
related to the measure of value. Results: The Cronbach
alpha value is found 0.923 for the whole 65 item scale
(p<0.05). Cronbach alpha scores found between 0.610.85 for the whole subscales. The dependent and the
histrionic subscales were the most affected ones when
the short form was used instead of the long Turkish
form. The reliability values observed were high except for
the avoidant, dependent and the histrionic subscales.
After the factor analysis, two factors were obtained
which were able to explain 58.1% of the total variance.
Also passive-aggressive, obsessive-compulsive, antisocial, narcissistic, histrionic, schizoid and paranoid dimensions took place in factor 1, and dependent and
avoidant dimensions took place in factor 2 similar to the
validity and reliability study of the Turkish version and
the original version of the PBQ. All the subscales of the
PBQ-STF were significantly correlated with the perfectionism subscale of the DAS. There were also significant
correlations between the subscales of TCI and the subscales of the PBQ-STF. Conclusion: These findings about
PBQ-STF prove that the scale is a reliable and an easy to
apply instrument to determine the beliefs about the personality.

Anahtar Sözcükler: Kiþilik inanç ölçeði, mizaç ve karakter, geçerlilik, güvenilirlik.

Key Words: Personality belief questionnaire, temperament and character, validity, reliability.
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GÝRÝÞ
Kiþiliðin ve kiþilik bozukluklarýnýn saptanmasýnda
ve deðerlendirilmesinde bireyin kendisinin doldurduðu testler (MMPI, MCMI) (Hathaway ve
McKinley 1983, Millon 1995) ya da klinisyenin yaptýðý deðerlendirmeler (SCID-II) en sýk kullanýlan
yöntemlerdir (Spitzer ve ark. 1987). Bu testlerin
gerek uygulanmasý ve gerekse deðerlendirilmesi
hasta ve klinisyen için zor ve zaman alýcýdýr. Bu
nedenle kiþiliðin deðerlendirilmesinde daha pratik
ve amaca dönük deðerlendirme araçlarýnýn geliþtirilmesi konusunda sürekli bir arayýþ vardýr. Bu
arayýþ sonucunda kiþiliðe iliþkin çeþitli kuramlara
göre tasarlanmýþ olan kiþinin kendi kendine dolduracaðý ölçekler, kiþilik ve kiþilik bozukluklarýnýn
tanýmlanmasý ve taranmasýnda önemli araçlar
haline gelmiþtir.
Kiþilik ve kiþilik bozukluklarýný açýklayan çaðdaþ
kuramlardan olan biliþsel davranýþçý modele dayalý
olarak geliþtirilmiþ bir ölçek olan Personality Belief
Questionnaire-PBQ (Kiþilik inanç ölçeði-KÝÖ),
biliþsel davranýþçý modelin bakýþýna göre; her bir
kiþilik bozukluðunu o kiþiliðe özel iþlevsel olmayan
inançlar temelinde deðerlendirmeye dönüktür
(Beck ve ark. 2003). Ölçek Beck ve Beck tarafýndan, DSM IV'de tanýmlanan kiþilik bozukluklarýna
özgül olduðu varsayýlan iþlevsel olmayan inançlarýn,
test uygulanan bireylerde varolup olmadýðý ve varsa
inanma derecesini deðerlendirmek için geliþtirilmiþtir (Beck ve Beck 1991).
PBQ'nun orijinal formu dokuz kiþilik bozukluðuna
ait inançlarý içeren ve her bir kiþilik yapýsý için 14
sorudan oluþan toplam 126 soruluk bir ölçektir.
PBQ geliþtirildiði 1991 yýlýndan bu yana hem normal popülasyonda hem de psikiyatrik hastalarda
kullanýlmýþtýr. Trull ve ark. üniversite öðrencilerinde PBQ'yu uygulayarak iç tutarlýlýðýný
(Cronbach alpha deðerini 0.77 ile 0.93) olduðunu
bulmuþlardýr (Trull ve ark. 1993). Diðer yandan
PBQ'nun Almanca versiyonu hastalar üzerinde
uygulanmýþ ve hasta grubunda da benzer olarak
yüksek iç tutarlýlýða (0.78 ile 0.91) sahip olduðu tesbit edilmiþtir (Butler ve ark. 2007). PBQ'nun orijinal formunun Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik
çalýþmasý ise Türkçapar ve ark. tarafýndan yapýlmýþ
olup 0.67 ile 0.90 arasýnda iç tutarlýlýk elde
edilmiþtir (Türkçapar ve ark. 2007).
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Ölçeðin orijinal formunu geliþtiren çalýþmacýlar
ayný deðerlendirme özelliðine sahip ancak daha
kýsa ve pratik bir ölçek elde etmek amacýyla PBQ
orjinal formunun ayýrt edici özelliði yüksek olan
maddelerini seçerek 65 maddeden oluþan PBQSF'yi (Kiþilik inanç ölçeði- kýsa formu) geliþtirmiþlerdir. PBQ-kýsa formu geliþtirme çalýþmasý iki
aþamalý yapýlmýþ birinci aþamada; ayaktan takibi
yapýlan psikiyatrik rahatsýzlýðý olan hastalarýn
PBQ'larý deðerlendirilmiþtir. Her bir kiþilik bozukluðu için oluþturulmuþ 14 sorudan en yüksek puana
sahip 7 soru çekilerek PBQ kýsa form oluþturulmuþtur. Ýkinci aþamada; oluþturulmuþ PBQ-kýsa
form psikiyatrik rahatsýzlýðý olan yeni bir örneklem
grubuna uygulanmýþtýr. PBQ-kýsa formunun iç
tutarlýlýðý 0.81 ile 0.92 arasýnda bulunmuþtur.
Böylelikle kiþiliði deðerlendirmede güvenilir ve
pratik bir ölçek olduðu sonucuna ulaþýlmýþtýr
(Butler ve ark. 2007).
Bu çalýþmada Butler ve ark. (2007) tarafýndan
geliþtirilen PBQ-kýsa formunun Türkçe çevirisinin
geçerlilik ve güvenilirliði araþtýrýlarak PBQ-kýsa
formun Türkçeye kazandýrýlmasý amaçlanmýþtýr.
GEREÇ VE YÖNTEM
Kiþilik inanç ölçeði-Kýsa Türkçe formunun (KÝOKTF) geçerlilik güvenilirliði araþtýrdýðýmýz bu çalýþmanýn örneklem grubu Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne baðlý çeþitli fakültelerde öðrenime devam
eden 18-29 yaþ arasý 232 öðrenciden oluþturuldu.
Deneklerin araþtýrmaya katýlýmlarý gönüllülük
esasýna göre gerçekleþmiþtir. Çalýþma hakkýnda bilgilendirilme yapýldýktan sonra çalýþmaya katýlanlardan etik kurul onayýna uygun bir bilgilendirilmiþ
onay alýndý. O sýrada ruhsal bir rahatsýzlýðý olan
veya hayatlarýnýn bir döneminde ruhsal rahatsýzlýk
nedeniyle tedavi görenler, çalýþmanýn yapýldýðý
zamandan 5 hafta öncesinden itibaren herhangi bir
psikotrop ilaç kullanan denekler çalýþmaya alýnmadý. Deneklere sosyo-demografik özelliklerle
ilgili bir anket formu, PBQ-SF Türkçe formu
(Kiþilik Ýnanç Ölçeði Kýsa Türkçe Form KÝOKTF), benzer ölçüt baðlantýlý geçerliliðini incelemek amacýyla daha önce Türkçe’ye çevrilerek
geçerlilik çalýþmalarý yapýlmýþ olan Fonksiyonel
Olmayan Tutumlar Ölçeði (FOTÖ-A), Mizaç ve
Karakter Envanteri (Türkçe TCI) uygulandý.
Klinik Psikiyatri 2011;14:199-209
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Tablo 1. Örneklemin tanýmlayýcý istatistik analiz sonuçlarý
N
Yaþ (ort±SD)

21.04±1.7

Kardeþ sayýsý (ort±SD)

3.7±2.24

Cinsiyet

Medeni durum

Ortalama aylýk gelir(TL)

erkek

86

37.1

kadýn

146

62.9

evli

8

3.5

bekar

224

96.5

0-500

161

85.6

500-1000

18

9.6

1000-3000

9

4.8

Örneklem grubunun yaþ, medeni durum, eðitim ve
ekonomik durum daðýlýmlarý Tablo 1'de verilmiþtir.
KIÖ-KTF'nin test-tekrar test güvenirliðini saptamak için KIÖ-KTF ölçeði ayný deneklere dört hafta
sonra tekrar verildi.
Kiþilik inanç Ölçeði- kýsa Türkçe formu: KÝÖ-KTF;
kiþinin kendisi, diðer insanlar ve dünyayla ilgili
temel inançlarýný belirlemeye dönük ifadelerden
oluþmaktadýr. Ölçek formundaki her soru
DSM'deki her bir kiþilik bozukluðuna karþýlýk gelen
çekingen, baðýmlý, pasif-agresif, obsesif-kompülsif,
antisosyal, narsisistik, histriyonik, þizoid ve paranoid tutumlar ve inançlarla ilgilidir. Dokuz kiþilik
tipine ait toplam 65 madde içerir. Denekler her bir
maddedeki ifadeleri okuduktan sonra bunun
kendilerine ne kadar uyduðunu sýfýr (hiç inanmýyorum) ile dört (tamamýyla inanýyorum) arasýnda
iþaretlerler. Ölçek kiþilik bozukluðu olan bireylerin
hem deðerlendirilmesinde hem de tedavisinde kullanýlabilecek niteliktedir. PBQ-SF'nin Türkçe’ye
çevrilmesi ve çalýþýlmasý için özgün ölçeðin
yazarlarýndan izin alýnmýþtýr. PBQ Türkçe kýsa
form, orijinal kýsa ölçekte olduðu gibi, PBQ Türkçe
uzun formdaki sorular arasýndan çekilerek oluþturulmuþtur. Türkçe çeviri süreciyle ilgili uzun formun geçerlilik çalýþmasýna bakýnýz (Turkcapar ve
ark. 2007).
Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeði (FOTÖ-A)
Klinik Psikiyatri 2011;14:199-209

%

FOTÖ-A; Weissman ve Beck (1978) tarafýndan,
iþlevsel olmayan sayýltý ve inançlarý deðerlendirmek
üzere, 40 maddeden oluþturulmuþ bir ölçektir. Her
bir maddede yer alan ifade, 1 (tümüyle katýlmýyorum) ile 7 (tümüyle katýlýyorum) arasýnda puanlanarak, kiþinin kendisi tarafýndan deðerlendirilmektedir. Ölçeðin 2, 6, 12, 17, 24, 30, 35, 37, 40 numaralý maddeleri iþlevsel olan tutumlara iþaret etmesi
nedeniyle ters puanlanmaktadýr. Ölçekten alýnan
yüksek puan bireyin iþlevsel olmayan tutumlarýnýn
sýklýðýný gösterir. Ölçeðin psikometrik özelliklerinin
araþtýrýlmasý ve Türk örnekleminde uyarlama,
geçerlik ve güvenirlik çalýþmalarý Þahin ve Þahin
(1992) tarafýndan gerçekleþtirilmiþ ve "mükemmelci tutum", "onay görme ihtiyacý", "baðýmsýz tutum"
ve "deðiþken tutum" olmak üzere dört faktör elde
edilmiþtir.
Mizaç ve Karakter Envanteri (MKE): Cloninger,
mizaç ve karakter üzerine psikobiyolojik bir model
geliþtirmeye çalýþmýþ ve bu modele uygun olacak
þekilde Mizaç ve Karakter ölçeðini geliþtirmiþtir.
Ölçek "Doðru" ya da "Yanlýþ " þeklinde yanýtlanan
240 maddeden oluþan bir kendini deðerlendirme
ölçeðidir (Cloninger ve ark. 1993). Bu ölçekle dört
mizaç boyutu (yenilik arayýþý, zarardan kaçýnma,
ödül baðýmlýlýðý, sebat etme) ve üç karakter boyutu
(kendini yönetme, iþbirliðine yatkýnlýk, kendini
aþma) deðerlendirilir. Ülkemizde Türkçe MKE'nin
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geçerlilik ve güvenirlik çalýþmasý 689 kiþi üzerinde
Köse ve ark. (2004) tarafýndan yapýlmýþtýr.
Ýstatistiksel Analiz
Ýstatistiksel analizler SPSS 15.0 programý kullanýlarak yapýlmýþtýr. Ölçeðin iç tutarlýlýklarý, ölçek
yapýlarýna göre Cronbach alfa düzeylerine
bakýlarak deðerlendirilmiþtir. KÝÖ-KTF'nin testtekrar test güvenirliliði iki yönlü Pearson
Korelasyon analizi ile deðerlendirilmiþtir. Ölçeðin
geçerlilik analizinde faktör analizi bileþen yükünü
tanýmlamak için temel bileþen analizleri (Principal
Component Analyses) kullanýldý. Ayný zamanda
ölçeðin 9 alt skalasý arasýndaki korelasyonlar
araþtýrýldý. Yakýnsak geçerlilik analizi amacýyla
KÝÖ-KTF ölçek skorlarý mizaç ve karakter envanteri (TCI) ve fonksiyonel olmayan tutumlar ölçeði
(FOTÖ-A) gibi diðer ölçeklerle korelasyonu incelendi.
BULGULAR
Çalýþmaya alýnan deneklerin %37.1'si (86) erkek
%62.9'ü (146) kadýndý. Ortalama yaþ 21.04±1.7 idi.
Kardeþ sayýsý 3.7±2.24 idi. Katýlýmcýlarýn %96.5'i
bekar, %3.5'i evli olarak bulundu. Örneklemin
%85.6'sýnýn geliri alt düzeydi (Tablo 1).
Güvenilirlik analizleri
KÝÖ-KTF'nin test-tekrar test güvenilirlik çalýþmasý
için deneklerden 100 kiþiye 4 hafta sonra ölçek
tekrar uygulanmýþtýr. Uygulama sonucunda Pearson korelasyon katsayýsý sýrasýyla çekingen 0.66,
baðýmlý 0.69, pasif-agresif 0.80, obsesif-kompulsif
0.82, antisosyal 0.71, narsistik 0.80, histrionik 0.70,
þizoid 0.65, paranoid 0.87 olarak bulunmuþtur.
Bulunan korelasyon deðerlerinin anlamlý olduðu
görülmüþtür (p<.001). Tablo 2'de tüm örnekleme
ait T1 ve T2 (4 hafta sonrasý) zamanlarýnda elde
edilen ortalama, standart sapma ve korelasyon
deðerleri yer almaktadýr.
Kiþilik inanç ölçeði kýsa Türkçe formu (KÝÖ-KTF)
Cronbach α deðeri 0.92'dür. Alt skalalarýn iç tutarlýlýk güvenilirlik deðerlerleri sýrasýyla çekingen
(.68), baðýmlý (.66), pasif-agresif (.73), obsesif-kompulsif(.83), antisosyal(.77), narsistik (.75), histrionik (.61), þizoid (.77) ve paranoid (.85) olarak tes-
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bit edilmiþtir. Gözlemlenen güvenilirlik deðerleri
çekingen, baðýmlý ve histrionik alt skalalar dýþýnda
yüksektir. Ýç tutarlýlýk güvenilirlik skoru her bir alt
skala için Tablo 3'de verilmiþtir.
KÝÖ-KTF'nin maddeleri daha önce tarafýmýzdan
yapýlan KÝÖ uzun Türkçe versiyondaki maddetotal korelasyon gösteren maddelerle karþýlaþtýrýldý.
Tablo 3'de KÝÖ- kýsa Türkçe formu ve KÝÖ uzun
Türkçe formunun iç tutarlýlýk Cronbach α deðerleri
gösterilmektedir. Bu analiz, baðýmlýlýk skalasýnýn
Türkçe anketin uzun ve kýsa versiyonlarýnda
karþýlaþtýrýldýðýnda en farklý skala olduðunu göstermektedir. Bu, Cronbach α tarafýndan ölçülen iç
tutarlýlýðýn Türkçe uzun versiyonda 0.80'den
Türkçe kýsa versiyonda 0.66'ya düþmesi ile gözlemlenebilir. Histrionik skala da Türkçe kýsa form versiyonunda 0.61 gibi düþük bir alfa deðerine sahipken, bu deðer Türkçe uzun versiyonda 0.73'tür.
Buna göre baðýmlýlýk ve histrionik skalalarý Türkçe
anketin uzun versiyonu yerine kýsa versiyonu kullanýldýðýnda en çok etkilenen skalalardýr.
Geçerlilik analizleri
Örneklem uygunluðunun Kaiser-Meyer-Olkin
deðeri 0.80'dir. KÝÖ-KTF'nin alt ölçeklerinin temel
bileþen analiz sonuçlarý total varyasyonun %45.2'si
ve %12.9'u olacak þekilde iki bileþenli bir sonuca
ulaþmaktadýr. Çekingen ve baðýmlý alt skala deðerleri ikinci bileþene ulaþacak þekilde 0.63'ün üstünde
iken, pasif agresif, antisosyal, narsistik, þizoid ve
paranoid alt skalalar birinci bileþenleri için yüksek
deðerler içermekteydi. Obsesif kompulsif alt skala
deðeri 0.47 ve histrionik alt skala deðerleride 0.38
olarak birinci bileþende zayýf kümelenme göstermekteydi (Tablo 4).
Alt skalalar arasý kesin korelasyonlar tüm deðerlerde 0.58'in altýndaydý. Narsistik- histrionik ve
paranoid-pasif agresif çiftleri en yüksek korelasyon
gösteren çiftlerdi (r=0.58 ve r=0.52 speerman
korelasyonu) (Tablo5).
Yakýnsak geçerlilik
KÝÖ-KTF ile FOTÖ-A ve TCI arasýndaki speerman korelasyon katsayý deðerleri Tablo 6 ve 7'de
gösterilmiþtir.
Bütün KÝÖ-KTF alt skalalarý FOTÖ-A'nýn mükemKlinik Psikiyatri 2011;14:199-209
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Tablo 2. KÝÖ-KTF'nin altölçek ortalama, standart sapma ve korelasyon katsayýlarý
Alt skalalar

KÝÖ-KTF altölçeklerinin ortalama

Korelasyon katsayýsý

ve standart sapmalarý (ort±ss)
Çekingen T1

11.47±4.41

Çekingen T2

11.31±5.08

Baðýmlý T1

8.15±4.29

Baðýmlý T2

7.69±4.47

Pasif-agresif T1

12.75±4.95

Pasif-agresif T2

12.50±5.07

Obsesif-kompulsif T1

13.20±5.13

Obsesif-kompulsif T2

12.18±5.75

Antisosyal T1

8.25±5.12

Antisosyal T1

8.21±4.88

Narsistik T1

7.05±4.97

Narsistik T1

7.38±5.35

Histrionik T1

5.93±4.35

Histrionik T1

6.22±4.54

Þizoid T1

11.08±5.10

Þizoid T1

11.55±5.09

Paranoid T1

8.84±5.26

Paranoid T2

8.73±5.11

(r)=0.66*

(r)=0.69*

(r)=0.80*

(r)=0.82*

(r)=0.71*

(r)=0.80*

(r)=0.70*

(r)=0.65*

(r)=0.87*

*p<.001, T1:baþlangýç, T2: 4 hafta sonrasýnda

meliyetçilik alt skalasý ile anlamlý þekilde korele idi
(Tablo 6). En yüksek korelasyon KÝÖ-KTF’nin
baðýmlýlýk skalasý ile FOTÖ-A'nýn onaylanma ihtiyacý arasýnda idi.

beceriklilik (TCI) ve -0.404 korelasyon katsayýsý ile
baðýmlýlýk(KÝÖ-KTF)-sorumluluk alma (TCI) çiftleridir (p<0.001) (Tablo 7).
TARTIÞMA

Iraksal geçerlilik
TCI alt skalalarý ile KÝÖ-KTF'nin alt skalalarý
arasýnda da çoðu düþük ölçekte olmakla birlikte
çeþitli korelasyonlar bulunmaktaydý. Ýki adet 0.4'ün
üstünde kesin korelasyon katsayýsý olan ve ters
korelasyon gösteren çift vardý. Bu çiftler -0.479
korelasyon katsayýsý ile baðýmlýlýk (KÝÖ-KTF)-
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KÝÖ kýsa Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliðinin ele alýndýðý bu çalýþmada KÝÖ Türkçe uzun
formunun ortaya çýkarýldýðý çalýþmaya benzer
biçimde KÝÖ kýsa formu için iyi derecede içsel
tutarlýlýk ve güvenilirlik elde edilmiþtir (Cronbach
α deðeri 0.92). KÝÖ orijinal uzun formunun üniversite öðrencileri ve hasta gruplarýna ait çalýþmalarýn-
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Tablo 3. KÝÖ uzun Türkçe form ve KÝÖ-KTF'nin iç
tutarlýlýk deðerlerinin karþýlaþtýrýlmasý

Tablo 4. KÝÖ-KTF alt skalalarýnýn baþlýca faktör yüklenme sonuçlarý

Alt skalalar

KÝÖ

KÝÖ-KTF

Faktör bileþenleri

Çekingen

0.67

0.68

1

2

Baðýmlý

0.80

0.66

Çekingen

0.331

0.628

Pasif-agresif

0.73

0.73

Baðýmlý

-0.112

0.867

Obsesif-kompulsif

0.82

0.83

Pasif-agresif

0.650

0.287

Antisosyal

0.83

0.77

Obsesif-kompulsif

0.469

0.515

Narsistik

0.83

0.75

Antisosyal

0.674

0.413

Histrionik

0.73

0.61

Narsistik

0.753

0.153

Þizoid

0.86

0.77

Histrionik

0.385

0.521

Paranoid

0.90

0.85

Þizoid

0.794

-0.054

Paranoid

0.772

0.328

KÝÖ:Kilik inanç ölçeði uzun türkçe formun Cronbach α deðeri. KÝÖKTF:Kiþilik inanç ölçeði kýsa türkçe formun Cronbach α deðeri

da içsel tutarlýlýk aralýðýnýn (0.70-0.93) ve testtekrar test güvenilirliðinin (0.63-0.81) arasýnda
yüksek olduðu bildirilmiþtir (Trull ve ark. 1993,
Butler ve ark. 2007). Klinik örneklemde
Almanya'da 282 hastanýn katýlýmýyla yapýlan bir
diðer çalýþmada ölçeðin almanca uzun formunun
güvenirliði iyi düzeyde (0.78-0.91) bulunmuþtur
(Butler ve ark. 2002). KÝÖ uzun formunun
Türkçe'ye kazandýrýldýðý çalýþmamýzda ölçeðin içsel
tutarlýlýðýnýn 0.67-0.90, test-tekrar test güvenirliðinin 0.65-0.87 arasýnda olduðu saptanmýþtýr
(Türkçapar ve ark. 2007). Çalýþmamýzda benzer
olarak KÝÖ-KTF'nin içsel tutarlýlýðý 0.61-0.85, testtekrar test güvenilirliðinin de 0.65-0.87 olarak elde
edilmiþtir.

gen (.84), baðýmlý (.89), pasif-agresif (.86), obsesifkompulsif (.90), antisosyal (.80), narsistik (.83),
histrionik (.89), þizoid (.79) ve paranoid (.91)
olarak bulunmuþtur. Ýkinci aþamada ayaktan tedavi
için baþvuran 160 hastaya uygulanmýþtýr. PBQSF'nin Cronbach α deðeri 0.97 olarak, alt skalalar
ise çekingen (.81), baðýmlý (.89), pasif-agresif (.85),
obsesif-kompulsif (.90), antisosyal (.85), narsistik
(.81), histrionik (.87), þizoid (.83), ve paranoid (.92)
olarak bulunmuþtur. 4 hafta sonrasýndaki PBQ-SF
alt skalasý Test-retest korelasyon deðeri: çekingen
(.67), baðýmlý (.80), pasif-agresif (.80), obsesif-kompulsif (.82), antisosyal (.57), narsistik (.74), histrionik (.78), þizoid (.74), ve paranoid (.72) olarak
bulunmuþtur (Butler ve ark. 2007).

KÝÖ kýsa formuna ait orijinal çalýþma iki aþamada
gerçekleþtirilmiþtir. Birinci aþamada her bir KÝÖ
skalasýndaki 14 sorudan en yüksek total korelasyona sahip 7 soru ile yapýlandýrýlmýþ deneysel skala
oluþturulmuþtur. Bu skala kiþilik bozukluðu tesbit
edilmiþ ve ayaktan tedavi alan hastalara uygulanmýþtýr. Bu skalanýn beþ kiþilik bozukluðu (çekingen,
baðýmlý, obsesif-kompulsif, narsistik ve paranoid)
üzerinde iyi iç tutarlýlýk ve ayýrt edici özelliðe sahip
olduðu belirlenmiþtir. Deneysel kýsa form
skalasýnýn iç tutarlýlýk Cronbach α deðerleri çekin-

Biz çalýþmamýzda 65 maddelik KÝÖ-KTF ölçeðinin
Cronbach α deðerini 0.923 ve alt skalasýnýn iç tutarlýlýk güvenilirlik deðerlerini sýrasýyla çekingen (.68),
baðýmlý (.66), pasif-agresif (.73), obsesif-kompulsif
(.83), antisosyal (.77), narsistik (.75), histrionik
(.61), þizoid (.77) ve paranoid (.85) olarak tesbit
ettik.
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Çalýþmamýzda elde edilen KÝÖ-KTF'nin baðýmlýlýk
alt skalasýndaki Cronbach α 0.66 deðeri, KÝÖ
Türkçe uzun formu ve PBQ orijinal uzun formu ile
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Paranoid

Sizoid

Histirionik

Narsistik

Antisosyal

Obsesif-komp

Pasif-agresif

Baðýmlý

Çekingen

0.405
<0.001

p-value

<0.001

p-value

r

0.286

<0.001

p-value

r

0.237

<0.001

p-value

r

0.261

<0.001

p-value

r

0.388

<0.001

p-value

r

0.378

<0.001

p-value

r

0.401

<0.001

p-value

r

0.385

-

p-value

r

-

r

ÇEK

0.001

0.221

0.401

0.058

<0.001

0.372

0.010

0.174

<0.001

0.257

<0.001

0.271

<0.001

0.264

-

-

BAÐ

Tablo 5. KÝÖ-KTF alt skalalarý arasýndaki korelasyonlar

<0.001

0.515

<0.001

0.437

<0.001

0.253

<0.001

0.345

<0.001

0.424

<0.001

0.418

-

-

PAS

<0.001

0.438

<0.001

0.267

<0.001

0.317

<0.001

0.357

<0.001

0.469

-

-

OBS

<0.001

0.634

<0.001

0.400

<0.001

0.470

<0.001

0.533

-

-

ANT

<0.001

0.485

<0.001

0.431

<0.001

0.579

-

-

NAR

<0.001

0.417

<0.001

0.260

-

-

HIS

<0.001

0.491

-

-

ÞÝZ

-

-

PAR

Kiþilik Ýnanç Ölçeði- Kýsa Formunun (KÝÖ-KTF) Türkçe
Çevirisinin Üniversite Öðrencilerinde Geçerlilik, Güvenilirliði
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Tablo 6. KÝÖ-KTF skalasý ve FOTÖ-A arasýndaki korelasyonlar.
mükemmeliyetçilik
Çekingen

Baðýmlý

Pasif-agresif

Obsesif-kompulsif

Antisosyal

Narsistik

Histirionik

Þizoid

Paranoid

Baðýmsýz tutum

r

0.297

0.170

0.068

p-value

<0.001

0.012

0.313

r

0.311

0.436

0.270

p-value

<0.001

<0.001

<0.001

r

0.251

0.014

-0.069

p-value

<0.001

0.833

0.308

r

0.335

0.261

0.057

p-value

<0.001

<0.001

0.400

r

0.292

0.080

-0.077

p-value

<0.001

0.237

0.258

r

0.216

0.041

0.059

p-value

<0.001

0.541

0.381

r

0.357

0.323

0.175

p-value

<0.001

<0.001

0.009

r

0.161

-0.080

-0.152

p-value

0.020

0.243

0.026

r

0.323

0.115

0.024

p-value

<0.001

0.098

0.724

karþýlaþtýrýldýðýnda en farklý alt skala olduðu
gözlenmektedir. Yine çalýþmamýzda KÝÖ-KTF
histrionik alt skalasý da 0.61 gibi düþük bir α deðerine sahiptir. Gözlemlenen güvenilirlik deðerleri
çekingen, baðýmlý ve histrionik alt skalalarý dýþýnda
yükseklik göstermektedir. Bu alt skalarda ki düþük
deðerler kültürler arasý farklýlýkla ya da ölçeðin
hasta popülasyonu dýþýnda uygulanmasýndan kaynaklý olabileceði düþünülebilir. Ayrýca çalýþmanýn
üniversite öðrencilerinde uygulanmýþ olmasý yaþ ile
ilgilili farlýlýðýn önemini arttýrabilir.
Faktör analizi sonunda toplam varyansýn %58.1'ini
açýklayan anlamlý 2 faktör elde edilmiþtir. Baðýmlý
ve çekingen alt skala deðeri ikinci bileþene ulaþacak
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Onaylanma ihtiyacý

þekilde 0.63'ün üstünde iken, pasif-agresif, antisosyal, narsistik, þizoid ve paranoid alt skalalar
birinci bileþenleri için yüksek deðerler içermekteydi. Obsesif kompulsif alt skala deðeri 0.47 ve histrionik alt skala deðerleride 0.38 olarak birinci
bileþende zayýf kümelenme göstermekteydi. Benzer
olarak hem KÝÖ’nün uzun Türkçe formunun
geçerlilik güvenilirlik analizinde hemde PBQ’nun
orijinal geçerlik ve güvenirlik çalýþmasýnda olduðu
gibi faktör 1'de pasif-agresif, obsesif-kompulsif,
antisosyal, narsisistik, histrionik, þizoid ve paranoid; faktör 2'de ise baðýmlý ve çekingen boyutlar
yer almaktadýr.
Faktör 2'de baðýmlý ve çekingen boyutlarýn olmasý
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Kendini aþma (KA)

Ýþ birliði yapma (ÝY)

Kendini yönetme (KY)

Beceriklilik (KY3)

Sorumluluk alma (KY1)

Sebat etme (SE)

Ödül baðýmlýlýðý (ÖB)

0.135
0.068

p-value

0.004

p-value

r

0.204

0.016

p-value

r

-0.177

<0.001

p-value

r

-0.274

<0.001

p-value

r

-0.339

0.131

p-value

r

-0.103

0.035

p-value

r

-0.148

0.040

p-value

r

0.145

0.016

p-value

r

0.170

r

Yenilik arayýþý (YA)

Zarardan kaçýnma (ZK)

ÇEK

TCI skala ve alt skalalarý

0.013

0.186

0.012

0.180

0.003

-0.220

<0.001

-0.479

<0.001

-0.404

0.071

-0.126

0.054

0.137

0.003

0.211

0.014

0.179

BAÐ

Tablo 7. KÝÖ-KTF skalasý ve TCI skalasý arasýndaki korelasyonlar

0.184

0.099

0.001

0.227

0.002

-0.229

0.170

-0.095

<0.001

-0.303

0.784

0.019

0.003

-0.206

0.005

0.198

0.003

0.213

PAS-AGR

0.004

0.211

0.027

0.156

0.821

-0.017

0.846

-0.013

0.002

-0.213

<0.001

0.291

0.327

-0.069

<0.001

0.336

0.007

0.190

OBS-KOM

0.018

0.174

<0.001

0.287

0.403

-0.062

0.418

-0.056

<0.001

-0.279

0.873

0.011

0.007

-0.189

<0.001

0.363

<0.001

0.278

ANT

0.033

0.156

0.014

0.173

0.958

0.004

0.381

0.060

0.062

-0.127

0.374

0.060

0.025

-0.156

0.001

0.222

0.070

0.128

NAR

0.079

0.129

0.009

0.183

0.812

0.017

0.228

-0.083

0.003

-0.204

0.889

0.009

0.285

0.075

<0.001

0.247

0.051

0.138

HIS

0.154

0.106

0.010

0.183

0.504

-0.050

0.236

0.083

0.021

-0.159

0.050

0.134

<0.001

-0.388

0.088

0.122

0.003

0.209

ÞÝZ

0.001

0.256

<0.001

0.311

0.707

0.028

0.279

-0.077

<0.001

-0.311

0.375

0.062

0.002

-0.224

<0.001

0.316

<0.001

0.279

PAR

Kiþilik Ýnanç Ölçeði- Kýsa Formunun (KÝÖ-KTF) Türkçe
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DSM-IV'de sýnýflandýrýlan C kümesi kiþilik bozukluðu (baðýmlý, çekingen ve obsesif kompulsif) ile
örtüþür gözükmektedir (Amerikan Psikiyatri Birliði
1994). Obsesif kompulsif alt skalanýn gerek faktör
2'de olmamasý gerekse faktör 1 içerisinde de zayýf
kümelenme göstermiþ olmasý bu alt skalanýn farklýlýk gösterdiði ile iliþkili olabilir. Bu farklýlýk hasta
gruplarý ile yapýlan çalýþmalarda daha açýk olarak
gösterilebilir.
Bütün KÝÖ-KTF alt skalalarý FOTÖ-A'nýn mükemmeliyetçilik alt skalasý ile, KÝÖ-KTF'nin baðýmlý,
obsesif-kompulsif ve histrionik alt skalalarý FOTÖA'nýn onaylanma ihtiyacý ile ve KÝÖ-KTF'nin
baðýmlý alt skalasý da FOTÖ-A'nýn baðýmsýz tutumu
ile anlamlý olarak korelasyon göstermektedir
(p<0.001). Yine KÝÖ-KTF'nin baðýmlýlýk skalasý ile
FOTÖ-A'nýn onaylanma ihtiyacý arasýnda en yüksek korelasyonun olduðu saptanmýþtýr (p<0.001).
FOTÖ-A'ya ait mükemmeliyetçilik herhangi bir
kiþilik inancýndan çok, kiþilerarasý iþlevsellik ve
mevcut psikiyatrik rahatsýzlýðýn þiddeti ile baðlantýlý
bulunmuþtur. Mükemmelliyetciliðin tedavi yanýtýnda öngörücü özelliði de belirtilmiþtir (Jacobs ve
ark. 2009). Bu özellikleri göz önüne alýndýðýnda
mükemmeliyetçiliðin tüm kiþilik inançlarý ile korelasyon göstermesi beklenebilir. PBQ-SF'ye ait orijinal geçerlilik ve güvenilirlik çalýþmasýnda FOTÖ
puanlarý ölçeðin baðýmlý, obsesif kompulsif ve
histrionik alt skalalarý ile korelasyon gösterdiði
bulunmuþtur (Butler ve ark. 2007).
KÝÖ-KTF'nin alt skalalarý ve TCI arasýnda bir çok
korelasyon elde edilmiþtir. Ancak iki korelasyon
haricinde diðerleri düþük ölçekte deðerlendirilmiþtir. Bu iki korelasyon çifti -0.479 korelasyon katsayýsý ile KÝÖ-KTF baðýmlýlýk alt skalasýbeceriklilik (TCI) ve -0.404 korelasyon katsayýsý ile
KÝÖ-KTF baðýmlýlýk alt skalasý-sorumluluk alma
(TCI) çiftleridir (p<0.001). TCI'ya ait bu iki özellik
"kendini yönetme" karakter boyutu içerisinde
deðerlendirilmektedir. Bu kiþiler seçimleri
konusunda sorumluluk alamama, düþük benlik
saygýsý ve kiþisel güvensizlikle açýklanabilecek özellikler taþýmaktadýrlar (Cloninger ve Svrakic 2000).
Bu özellikler baðýmlý kiþilik inançlarý ile yakýnlýk
göstermektedirler. Tablo 7'de TCI'nýn yenilik
arayýþý ile KÝÖ-KTF'nin antisosyal ve paranoid alt
skalalarý arasýnda düþük ölçekte gösterilen kore-
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lasyonlar dürtüsellikle örtüþmektedir. Ödül baðýmlýlýðý KÝÖ-KTF'un yalnýzca baðýmlý alt skalasý ile
pozitif korelasyon göstermekte olup diðer tüm alt
skalalarla özellikle þizoid alt skala ile negatif korelasyon içinde bulunmuþtur. Ödül baðýmlýlýðýndaki
benzer korelasyon özellikleri yakýn dönemde
ülkemizde yapýlan geniþ ölçekli bir çalýþmada gösterilmiþtir (Arkar 2008). TCI'daki sebat etme KÝÖKTF'daki obsesif kompulsif alt skalasý ile iliþki
bulunmuþtur. Sebat etme ile obsesif kompulsif kiþilik bozukluðu arasýndaki benzer iliþki gösterilmiþtir
(Arkar 2008).TCI'daki iþbirliði yapma KÝÖKTF'deki tüm alt skalalarla korelasyon içindeydi. Ýþ
birliði yapma belirli bir kiþilik bozukluðundan
ziyade kiþilik bozukluðu þiddeti ve sýklýðý ile iliþkili
bulunmuþtur (Svrakic ve ark. 2002)
PBQ-SF'nin orijinal çalýþmasýnda çekingen, baðýmlý ve obsesif kompulsif skalalar anksiyete, depresyon ve FOTÖ ile pozitif korelasyon içerdiði, narsistik ve antisosyal skalalarla dýþsallaþtýrma (externalization) ve kendini yüceltme (self-aggrandizement)
ile anlamlý korelasyon içinde olduðu deðerlendirilmiþtir. Obsesif kompulsif ve çekingen
skalalarý ile FOTÖ arasýnda yüksek ve pozitif korelasyon ve ayný zamanda baðýmlý, Pasif-agresif,
histrionik ve paronoid alt skalalarla orta derecede
korelasyon bulunmuþtur (Butler ve ark. 2007).
Bu bulgular deðerlendirildiðinde KÝÖ kýsa Türkçe
formunun üniversite öðrencilerinden oluþan bir
örneklemde kiþilikle ilgili inançlarý saptamakta
geçerli ve güvenilir bir araç olduðu görülmektedir.
Bu ölçeðin Türkiye'de kiþiliðin biliþsel kuramýna
yönelik yapýlabilecek çalýþmalarda uygulamasý
kolay bir ölçek olduðu ortaya çýkarýlmýþtýr.
Araþtýrmanýn sýnýrlýlýklarý deðerlendirildiðinde
örneklem grubunun belirli yaþ ve eðitim düzeyinde
olmasý ve belirli bir hasta grubunda uygulanmamýþ
olmasýdýr. Bu sýnýrlýlýklar sonuçlarýn genellenebilirliðini azaltmaktadýr. Çalýþmanýn farklý klinik özellikler taþýyan gruplarda uygulanmasý faydalý olacaktýr.
Yazýþma adresi: Dr. Ýbrahim Taymur, Saðlýk Bakanlýðý Dýþkapý
Yýldýrým Beyazýd Eðitim Araþtýrma Hastanesi, Ankara, dritay@yahoo.com
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