
 

Erskine’nin Modeline Dayalı İlişkisel İhtiyaçların Ölçümlenmesi ve Travmatik Stres 

Belirtileri ile İlişkisinin İncelenmesi 

 

Erskine’nin İlişkisel İhtiyaçlar Modeli, biyopsikososyal bağlamda insan yapısına ve 

ihtiyaçlarına dair bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Travma ve etkileri üzerine yapılan bilimsel 

çalışmaların doğurguları ise; ilişkisel ihtiyaçlar ile bağlantılı olan güvende hissetmek, sosyal 

destek gibi konularda ilgili modelle kesişim noktaları olduğunu göstermektedir. Bu 

araştırmayla, ilişkisel ihtiyaçlar bağlamı üzerinden travmatik olayların kişi ve topluluklar 

üzerindeki etkilerinin incelenmesi planlanmıştır. Bu çerçevede, araştırmada, Erskine’nin 

modeline dayalı olarak geliştirilen İlişkisel İhtiyaçlar Doyum Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik 

çalışması yapılarak ölçeğin Türkçe’ye kazandırılması ve ilişkisel ihtiyaçlar ile travmatik stres 

belirtileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır.  

Araştırma iki aşamalı bir çalışma olarak planlanmıştır. İlk aşamada, modele dayalı olarak 

geliştirilen İlişkisel İhtiyaçlar Doyum Ölçeği (İİDÖ)’nin Türkçe’ye uyarlaması 

gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada, İİDÖ ile travmatik stres belirtilerinin ilişkisi incelenmiştir. 

Araştırma Kocaeli Üniversitesi’ne bağlı altı fakültede yürütülmüştür. Araştırmanın ilk 

aşamasında İİDÖ’nin geçerlik ve güvenirlik analizi yapılmış, ölçeğin Türkçe’de de geçerli ve 

güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında ise ilişkisel 

ihtiyaçlar ile travmatik stres belirtileri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu çalışma sonucunda; 

kadınların ilişkisel ihtiyaçlarının doyumunun erkeklerden, yüksek gelir grubundakilerin 

ilişkisel ihtiyaç doyumlarının da düşük gelir gruplarından daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Travmatik stres belirtilerine dair ise bu değişkenlerle ilgili istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık belirlenmemiştir. Ayrıca, katılımcıların hem ilişkisel ihtiyaçlarının doyumunun, hem 

de travmatik stres belirtilerinin, birlikte yaşadıkları kişilere bağlı olarak farklılaşmadığı tespit 

edilmiştir. İlişkisel ihtiyaçlar ile travmatik stres belirtileri arasındaki ilişkinin ise negatif yönlü 

bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Travmatik stresin yoğunluğu arttıkça, ilişkisel ihtiyaçların 

doyumu azalmaktadır ya da ilişkisel ihtiyaçların doyumu yükseldikçe travmatik stresin 

yoğunluğu azalmaktadır.  

Sonuç olarak bu araştırma ile Erskine’in ilişkisel ihtiyaçlar modeline dayalı olarak ölçüm yapan 

bir ölçme aracı Türkçe’ye kazandırılmış ve ilişkisel ihtiyaçlar ile travmatik stres belirtilerinin 

birbirleri ile ilişkili olduğu belirlenmiştir.  Elde edilen ölçek, kişilerin ve grupların ilişkisel 

ihtiyaçları ve ilişkisel ihtiyaç doyum düzeylerinin belirlenmesi için bir araç sunmaktadır. 

Erskine’nin ilişkisel ihtiyaçlar modeli de travma alanında bireylerle ve gruplarla yapılacak 

çalışmalarda yararlanılabilecek bir yaklaşım sağlamaktadır. Model, önleyici, destekleyici ve 

tedavi edici aşamaların tümünde kullanılabilecek bir çerçeve ve araç sunmaktadır. 

 


