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ÖZET 
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı Beden İmgesi Baş Etme Stratejileri Ölçeğinin (BİBSÖ) geçerlilik ve güvenilirliğini 
incelemektir. BİBSÖ, 29 maddelik özbildirim tarzı bir ölçme aracıdır. Ölçek, görünüşü düzeltme, olumlu mantıksal 
kabullenme ve kaçınma olmak üzere üç alt ölçekten oluşmaktadır. Yöntem: Çalışmaya Sakarya ve Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nden toplam 473 öğrenci katılmıştır. Ölçeğin psikometrik özellikleri betimleyici ve doğrulayıcı faktör 
analizi, ölçüt bağıntılı geçerlilik, test-tekrar test ve Cronbach alfa yöntemleriyle incelenmiştir. Ölçüt bağıntılı 
geçerlilik için BİBSÖ ile birlikte Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Kısa Formu ve Sosyal Görünüş Kaygısı 
Ölçeği kullanılmıştır. Sonuçlar: BİBSÖ’nün yapı geçerliliğini incelemek amacıyla betimleyici ve doğrulayıcı faktör 
analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucu üç faktörlü modelin iyi düzeyde uyum gösterdiği görülmüştür. 
İç tutarlık, test-tekrar test, madde analizi ve ölçüt bağıntılı geçerlilik yöntemleri ölçeğin geçerli ve güvenilir 
olduğunu göstermiştir. Tartışma: BİBSÖ’nün Türkçe formunun psikometrik özellikleri yeterli düzeyde geçerli ve 
güvenilir olduğunu göstermektedir. Envanter Türk üniversite öğrencilerinin beden imgesi baş etme stratejilerini 
ölçmede kullanılabilir. (Anadolu Psikiyatri Derg 2011; 12:121-129)  
 
Anahtar sözcükler: Beden imgesi başetme stratejileri, geçerlilik, güvenilirlik, faktör analizi 
 
 

Adaptation of the Body Image Coping Strategies Inventory to 
Turkish: a validity and reliability study 

 
ABSTRACT 
 
Objective: The purpose of this study was to investigate the validity and reliability of ‘The Body Image Coping 
Strategies Inventory-BICSI’ developed by Cash, Santos and Williams1. BICSI, 29 item, self-report measurement. 
It consists three subscales: Appearance fixing, positive rational acceptance and avoidance. Methods: BICSI was 
administered to 473 university students from Sakarya University and Dokuz Eylül University. The psychometric 
properties of scale were investigated by exploratory and confirmatory factor analysis, criterion related validity, test 
re-test and Cronbach’s alpha methods. Brief Fear of Negative Evaluation Scale and Social Appearance Anxiety 
Scale were used for criterion related validity. Results: In order to examine the structure validity and of BICSI 
confirmatory factor analysis have been carried out. Confirmatory factor analysis showed that the three-factor 
model fitted the research data. Internal reliability, test-retest reliability, item analysis, criterion-related validity ana-
lysis has demonstrated its reliability and validity. Conclusion: The psychometric properties of the Turkish version 
of the BICSI showed that a satisfactory level of reliability and validity. The scale can be used in Turkish university 
students to assess body image coping strategies. (Anatolian Journal of Psychiatry 2011; 12:121-129) 
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GİRİŞ 
 
Beden imgesi, bireyin bedeniyle ilgili algılamala-
rını, tutumlarını, düşüncelerini, inançlarını, duy-
gularını ve davranışlarını kapsayan çok boyutlu 
bir kavramdır.2 Kendi bedenimizin zihnimizde 
biçimlendirdiğimiz resmi, diğer bir deyişle bede-
nimizin kendimize görünen biçimidir.3 Kişinin 
kendi bedeniyle etkileşimde bulunması olarak 
değerlendirilebilecek bu durum olumlu olabilece-
ği gibi olumsuz da olabilir. Olumsuz beden imge-
si bireyin fiziksel görünümünde meydana gelen 
bir değişimin (ör., sakatlanma, bedensel görünü-
mü etkileyen bir hastalığa sahip olma) kabulle-
nilmemesinden kaynaklanabileceği gibi,4,5 bire-
yin bedensel görünümünün kendi zihninde oluş-
turduğu ideal beden imgesiyle uyuşmamasından 
da kaynaklanabilir.6,7 Literatürde kişinin bedenin-
den ve görünüşünden hoşnutsuzluğunu ifade 
eden olumsuz beden imgesinin gelişimsel, kültü-
rel, kişilerarası deneyimlerinden ve fiziksel özel-
liklerinden kaynaklanan birçok nedeni olduğu 
görülmektedir.8,9  
 
Son yıllarda beden imgesiyle baş etme strateji-
lerine verilen önemin giderek arttığı görülmek-
tedir.10,11 Bunda batılı toplumlarda güzellik 
kavramına verilen önemin artmasının, medyanın 
güzellik ve zayıflık kavramlarını sürekli olarak 
gündemde tutarak ideal beden imgesi ile ilgili 
mesajlar vermesinin etkisi olduğu söylenebilir.12-

15 Beden imgesinin giderek önem kazanmasın-
daki bir diğer neden ise, olumsuz beden imgesi-
nin birçok psikiyatrik bozuklukla doğrudan veya 
dolaylı bir ilişkisinin olması olarak değerlendiri-
lebilir.16-18 Cash,8 olumsuz beden imgesinin bire-
yin ruhsal sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz 
yönde etkilediğine dikkat çekmiştir. Olumsuz 
beden imgesinin beden dismorfik bozukluğu,19 
yeme bozukları,20-22 depresyon,23,24 düşük benlik 
saygısı,25-27 ve sosyal anksiyete28,29 gibi psikiyat-
rik bozukluklarla ilişkili olduğu görülmektedir. 
Anoreksiya nervoza ve bulimiya nervoza başta 
olmak üzere yeme bozuklarında ve beden 
dismorfik bozukluğunda bireyin bedenini gerçek-
te olduğundan farklı algıladığı, bedeniyle aşırı 
uğraş içinde olduğu, bedeninde olmayan bir 
kusuru varmış gibi algıladığı veya küçük bir 
kusuru aşırı abartarak benliğiyle özdeşleştirdiği, 
kısaca beden algısının bozuk olduğu vurgulan-
maktadır.19,30,31 Beden algısının bozuk olması 
bireylerin yaşam kalitesini de olumsuz yönde 
etkilemektedir. Örneğin, olumsuz beden imgesi-
ne sahip olan bireylerin bedensel görünümleri 
nedeniyle yeni insanlarla tanışmaktan ve sosyal 
ortamlara girmekten kaçındıkları, kendilerini 

göstermek istemedikleri ve çoğu zaman evden 
çıkmak istemedikleri bilinmektedir. Söz konusu 
kaçınmalar beden dismorfik bozukluğunda ve 
sosyal fobide de yoğun olarak görülmektedir.32,33 

 
Beden imgesi benlik kavramıyla da yakından 
ilişkilidir. Beden imgesi, benliğin fiziksel görü-
nüm ve fiziksel becerilerle ilişkili tüm düşünce ve 
algıları içerir. Polat,34 beden imgesindeki deği-
şikliklere uyumu olumsuz bireylerin benlik saygı-
larında azalma olabileceğini ve bunun depreş-
yonla sonuçlanabileceğini vurgulamıştır. Pınar35 
tarafından obezite sorunu olan bireylerde dep-
resyon, benlik saygısı ve beden imgesi düzey-
lerini incelemek amacıyla yapılan çalışmada, 
beden imgesi ile benlik saygısı arasında pozitif 
bir ilişki olduğu bulunmuştur. Olumsuz beden 
imgesi ile depresyon arasındaki ilişki ise karma-
şık bir yapıya sahiptir. Kimi bireylerde depresyon 
nedeniyle beden imgesinde bozulmalar meyda-
na gelebilirken, kimi bireylerde olumsuz beden 
imgesinin yansıması olarak depresyon görüle-
bilir.36,37 

 
İnsanlar yaşamlarının her anında denge, düzen 
ve uyumlarını etkileyebilecek içsel veya dışsal 
birçok uyaranla karşı karşıya kalmaktadır. Söz 
konusu uyaranlar bireye sıkıntı verecek, yeniden 
uyum sağlamasını gerektirecek veya alıştığı 
yaşam biçimlerini değiştirecek nitelikteyse, birey 
bu zorlu olayın üstesinden gelebilmek ve yeni-
den rahatlayıp uyum sağlayabilmek için çabala-
yacaktır.38 Bu noktada başa çıkma kavramı ön 
plana çıkmaktadır. Lazarus ve Folkman39 başa 
çıkmayı, içsel veya dışsal etkenlere bağlı olarak 
ortaya çıkan zorlukları yönetebilmek için sürekli 
değişen bilişsel ve davranışsal çabalar olarak 
tanımlamıştır. Bireyin beden imgesiyle ilgili algı-
ladığı tehditler ve olumsuzluklar da kaygı ve 
stres kaynağı olarak değerlendirilebilir. Beden 
imgesine yönelik olarak olası tehditler ve olum-
suzluklara karşı, bireyler söz konusu olumsuz 
duygu, düşünce ve durumlarla başa çıkabilmek 
için bilişsel ve davranışsal çeşitli stratejiler geliş-
tirmektedir.1  
 
Olumsuz beden imgesi, ergenlik dönemi başta 
olmak üzere yaşamın her döneminde ruh sağlı-
ğını ve yaşam kalitesini etkileyen bir öneme 
sahiptir.40,41 Bu nedenle olumsuz beden imge-
sine sahip bireylerin hangi tür başa çıkma 
stratejileri kullandıklarının bilinmesinin, gerek 
beden imgesiyle ilişkili olduğu vurgulanan psiki-
yatrik bozuklukların (örneğin, beden dismorfik 
bozukluğu, anoreksiya nervoza, bulimiya nervo-
za, depresyon) tedavisine gerekse bedensel 
kusuru olan bireylerin ruh sağlığının korunması 
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veya iyileştirilmesine katkı sağlayacağı düşünül-
mektedir. Bu düşünceden yola çıkarak Cash ve 
arkadaşları1 tarafından geliştirilmiş olan Beden 
İmgesi Baş Etme Stratejileri Ölçeğinin (Body 
Image Coping Strategies Inventory-BICSI) Türk-
çe uyarlama çalışmasını yapılması amaçlan-
mıştır. 
 
Beden İmgesi Baş Etme Stratejileri Ölçeği, 
bireylerin beden imgesi tehditleri ve olumsuz-
luklarıyla ilgili baş etme stratejilerini ölçebilmek 
amacıyla Cash ve arkadaşları1 tarafından geliş-
tirilmiş 29 maddelik, dörtlü Likert tipi bir ölçme 
aracıdır. Ölçek üç alt boyuttan oluşmaktadır: 
Görünüşü düzeltme, olumlu mantıksal kabullen-
me ve kaçınma. Ölçeğin geliştirme çalışmaları 
ABD’deki Old Dominion Üniversitesinde öğrenim 
gören 603 (135 erkek, 468 kadın) öğrenciden 
elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir. Çalışma-
ya 50 madde ile başlanmış, analizler sonucu 21 
madde elenmiş ve geçerlilik ve güvenilirlik çalış-
maları 29 madde üzerinden gerçekleştirilmiştir. 
İki farklı örneklemde faktör yapısı incelenmiş, 
sırasıyla birinci ve ikinci örneklemde faktör 1 için 
toplam varyansın %20.5 ve %18.1’ini açıklayan; 
faktör 2 için toplam varyansın %13.7 ve %13.9’-
unu açıklayan; faktör 3 için toplam varyansın 
%10.7 ve %11.8’ini açıklayan değerler elde edil-
miştir. Cronbach alfa katsayısı ‘görünüşü düzelt-
me’ alt boyutu için kadınlarda 0.90, erkeklerde 
0.93; ‘olumlu mantıksal kabullenme’ alt boyutu 
için kadınlarda 0.80, erkeklerde 0.85; ‘kaçınma’ 
alt boyutu için ise kadınlarda ve erkeklerde 0.74 
olarak bulunmuştur. Ortalama puanlar açısından 
kadınlar ve erkekler arasında üç boyutta da 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.   
 
Bu araştırmanın amacı Cash ve arkadaşlarınca1 
geliştirilen BİBSÖ’yü Türkçeye uyarlamak ve 
psikometrik özelliklerini incelemektir. Araştırma-
da ölçeğin Türkçe sürümünün özgün formuyla 
benzer faktör yapısına ve geçerlilik-güvenilirlik 
değerlerine sahip olduğu varsayımı sınanmıştır. 
Ülkemizde beden imgesi ile ilgili olumsuzluklarla 
ve tehditlerle baş etme stratejilerini ölçmeye 
yönelik başka bir ölçme aracının olmaması bu 
çalışma için motivasyon kaynağı olmuştur.  
 
 
YÖNTEM 
 
Çalışma grubu 
 
Çalışmanın katılımcılarını Sakarya Üniversitesi 
ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin farklı fakülte ve 
bölümlerinde öğrenimlerini sürdüren toplam 473 
öğrenci oluşturmuştur. Araştırma üç farklı grupta 
yürütülmüştür. İlk grup dil geçerliği çalışmasına 

katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim 
Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalının 
3. ve 4. sınıflarında devam eden 36 öğrenciden, 
ikinci grup Sakarya Eğitim Fakültesi’nde öğre-
nim gören 386 kişiden (151 kadın, 235 erkek), 
son olarak üçüncü grup ise ölçeğin test-tekrar 
test güvenilirliğini hesaplamak için uygulama 
yapılan 51 kişiden oluşmaktadır. Çalışma grubu-
nun yaş aralığı 18-28’dir.  
 
Veri toplama araçları 
 
Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-
Kısa Formu (ODKÖ) (The Brief Fear of Nega-
tive Evaluation Scale-BFNE): ODKÖ Kısa 
Formu Leary42 tarafından bireyin başkaları tara-
fından olumsuz veya düşmanca değerlendiril-
meye karşı toleransını ölçmeye yönelik olarak 
geliştirilmiş bir öz bildirim ölçeğidir. ODKÖ’nün 
Türkçe uyarlaması Çetin ve arkadaşları3 tarafın-
dan yapılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 
0.84, test-tekrar test güvenilirlik katsayısı 0.82 
ve test yarılama yöntemiyle hesaplanan güve-
nilirlik katsayısı 0.83 olarak bulunmuştur. Ölçüt 
bağıntılı geçerlilik için Sosyal Görünüş Kaygısı 
Ölçeği (SGKÖ) kullanılmış ve ODKÖ ile SGKÖ 
arasında 0.60 ilişki olduğu saptanmıştır. Ölçeğin 
madde-toplam korelasyon katsayılarının ise 
0.37-0.68 arasında olduğu bulunmuştur. 
 
Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği-SGKÖ (So-
cial Appearance Anxiety Scale-SAAS): Sosyal 
görünüş kaygısı bireyin beden imgesine, görü-
nüşüne yönelik olarak olumsuz algılamaları ve 
değerlendirmelerinin sonucu ortaya çıkmaktadır; 
sosyal görünüş kaygısı bireyin kendini görünüş 
açısından değerlendirmesinin bir sonucudur.44 
Bu nedenle ölçüt bağıntılı geçerlilik için SGKÖ’-
nün kullanılmasının uygun olacağı düşünülmüş-
tür. Ölçek Hart ve arkadaşları45 tarafından bire-
yin görünüşüyle ilgili olarak yaşadığı duygusal, 
bilişsel ve davranışsal kaygıları ölçmek amacıyla 
geliştirilmiş 16 maddelik beşli Likert tipi öz-bildi-
rim ölçeğidir. Ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güve-
nilirlik çalışması Doğan44 tarafından gerçekleş-
tirilmiştir. Betimleyici faktör analizi sonucuna 
göre, ölçeğin maddelerine ilişkin faktör yüklerinin 
0.35-0.87 arasında değiştiği bildirilmiştir. Doğru-
layıcı faktör analizi sonucunda modelin uyum 
indeksi değerlerinin ise RMSEA=0.051, NFI= 
0.98, CFI=0.99, IFI=0.99, RFI=0.98, GFI=0.93 
ve AGFI=0.90 olduğu belirtilmiştir. Uyum geçer-
liliği için SGKÖ ile birlikte ODKÖ kullanılmış ve 
iki ölçek arasında 0.60 (p≤0.01) korelasyon 
bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı0.93, 
test yarılama yoluyla elde edilen güvenilirlik kat- 
sayısı 0.88, test-tekrar test güvenilirlik katsayısı 
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ise 0.85 olarak bulunmuştur.  
 
Veri toplama süreci ve verilerin analizi 
 
Araştırma öncesinde katılımcılara araştırmanın 
amacı hakkında kısa bir bilgi verilmiş, verilerin 
tümü araştırmacılar tarafından toplanmıştır. 
Ayrıca katılımcılara araştırma sonuçlarının toplu-
ca değerlendirileceği, sonuçlara ulaşmak iste-
yenlerin araştırmacılara e-posta yoluyla ulaşabi-
lecekleri belirtilmiştir. Bu onam doğrultusunda 
araştırmaya katılmaya gönüllü olan katılımcılar-
dan toplanan veriler analize alınmadan önce veri 
temizliği işlemlerinden geçirilmiştir. Sonuç olarak 
veri analizinde Spearman rho, bağımsız örnek-
lemler için t-testi, betimleyici (BFA) ve doğrula-
yıcı faktör analizi (DFA), Pearson momentler 
çarpımı, Cronbach alfa ve madde toplam kore-
lasyonları kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan 
istatistiksel yöntemlerin sonuçlarına SPSS ve 
LISREL programları aracığıyla ulaşılmıştır.  
 
 
BULGULAR 
 
BİBSÖ’nün Türkçeye çevrilmesi ve dil geçer-
liliği çalışması 
 
Dil geçerliliği çalışması için önce ölçek iki dili de 
iyi bilen, üçü psikolojik danışmanlık bölümünde 
akademisyen dört kişi tarafından ayrı ayrı Türk-
çeye çevrilmiş ve çeviriler karşılaştırılıp araştır-
macılar tarafından tartışılarak özgün maddeleri 
en iyi temsil ettiği düşünülen anlatımlar Türkçe 
forma alınmıştır. Ölçeğin dil geçerliliği çalışması 
iki dilli desen kullanılarak,46 2009-2010 öğretim 
yılı bahar döneminde Dokuz Eylül Üniversitesi 
Buca Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 
Anabilim Dalı’nın lisans 3. ve 4. sınıflarında 
devam eden 36 öğrenciye iki hafta arayla 
uygulanmıştır. Türkçe ve İngilizce formlardan 
elde edilen toplam puanlar üzerinde ilişkiler 
Pearson momentler çarpımı korelasyon katsa-
yısıyla incelendiğinde ‘görünüşü düzeltme’ alt 
boyutu için Türkçe ve İngilizce form arasındaki 
ilişki katsayısı 0.92, ‘olumlu mantıksal kabul-
lenme’ alt boyutu için 0.85 ve ‘kaçınma’ alt 
boyutu için 0.80 olarak bulunmuştur. Her madde 
için Türkçe ve İngilizce form uygulamaları sonu-
cu elde edilen Spearman rho korelasyon katsa-
yılarının pozitif yönde önemli olduğu ve 0.53-
0.87 arasında olduğu belirlenmiştir. 
 
Madde analizi 
 
Ölçek maddelerinin toplam puanı yordama 
gücünü ve ayırt ediciliğini belirleyebilmek ama-
cıyla madde analizi yapılmış ve %27’lik alt-üst 

grup farkı incelenmiştir. Madde toplam korelas-
yonlarının 0.30 ve üzerinde olması, söz konusu 
maddenin temsil gücünün yeterli olduğunu ve 
ölçeğin bütünüyle tutarlılığını göstermektedir.47 
Alt boyutlara göre madde analizi yapılmış ve 
tüm alt boyutlarda madde toplam korelasyon-
larının 0.30’un üzerinde olduğu gözlenmiştir. 
Maddelerin ayırt ediciliğini ortaya koymak 
amacıyla %27’lik alt-üst grup farkı incelenmiştir. 
Buna göre, her alt boyut için madde ortalama 
puanları arasındaki farklılıkların istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır 
(p<0.001). Bu sonuç maddelerin ayırt ediciliğinin 
yeterli olduğunu göstermektedir. Sonuçlar Tablo 
1’de sunulmuştur.  
 
Geçerlilik çalışmaları 
 
Yapı geçerliği: BİBSÖ’nün geçerlilik çalışma-
sında BFA’i ve DFA’i yöntemleri kullanılmıştır. 
Bu iki istatistiksel yöntemin uyarlama çalışma-
larında arka arkaya kullanılmasındaki temel 
amaç, BA ile özgün formdaki ölçeğin diğer bir 
kültürde de kuramsal modelin ortaya çıkıp çık-
madığı incelemekken, DFA aracılığıyla kuramsal 
modelin kültürde doğrulanma düzeyinin incelen-
mesidir. Bu amaçla önce BFA’yı döndürme 
yöntemi olarak dik döndürme (Varimax rotation) 
yöntemi kullanılarak analiz gerçekleştirilmiştir. 
 
BFA sonucunda Kaiser Meyer-Olkin (KMO) 
katsayısı 0.89 olarak Barlett Küresellik testi χ2 
değeri 4056.42 (p=0.000) olarak belirlenmiştir. 
KMO katsayısının 0.60’ın üzerinde ve Barlett 
küresellik analizinin de önemli olarak bulunması-
nın maddelerin bir bütün olarak faktör analizine 
alınabileceğine işaret ettiğini göstermektedir.49 
BFA sonucunda elde edilen değerler incelendi-
ğinde istenen ölçüt düzeylerin üzerinde değer-
lere ulaşıldığı görülmektedir. Faktör 1 açıklanan 
varyansın toplam %24.94’ünü, faktör 2 %11.96’-
sını ve faktör 3 %7.99’unu açıklamaktadır. Açık-
lanan toplam varyans ise %44.88’dir. Birinci 
faktöre ait faktör yükleri 0.48-0.73, ikinci faktöre 
ait faktör yükleri 0.56-0.80 ve üçüncü faktöre ait 
faktör yükleri 0.50-0.66 arasında bulunmuştur. 
BFA sonucunda madde faktör yükleri en az 0.40 
ve üzerinde olan maddelerin faktörlerde tutulma-
sı, daha düşük değerde olanların ise faktörlere 
alınmaması gerekmektedir.50 Buna göre ölçeğe 
ait tüm maddelerin yeterli düzeyde faktör yükle-
rine sahip olduğu görülmüştür. Ancak madde 12 
ve 13 gibi bazı maddelerin özgün formdan farklı 
faktörler altında kümelendiği gözlenmiştir. 
Bunun içinde özgün forma ait yapı DFA’i aracı-
lığıyla incelenmiştir. DFA’inde Çoklu Benzerlik 
Tahmini Yöntemi (Maximum Likelihood Estima-
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                  Tablo 1. BİBSÖ’nin madde-toplam korelasyonları ve %27 alt-üst grup farkına ilişkin t-testi  
                                 değerleri  
 

Faktörler Ölçek maddeleri 
 

Madde-toplam 
korelasyonları1 

t değerleri 
(üst %27 , alt %27)2 

G
ör

ün
üş

ü 
D

üz
el

tm
e

 

Madde1 0.54 12.258* 
Madde2 0.63 16.598* 
Madde3 0.59 15.969* 
Madde4 0.55 15.118* 
Madde5 0.65 18.740* 
Madde6 0.57 13.791* 
Madde7 0.60 17.270* 
Madde8 0.57 14.686* 
Madde9 0.47 12.060* 
Madde10 0.48 10.621* 
Madde11 0.44   7.565* 

O
lu

m
lu

 
M

an
tı

ks
al

K
ab

u
lle

nm
e

 

Madde12 0.39 10.158* 
Madde13 0.53 13.147* 
Madde14 0.53 14.091* 
Madde15 0.59 14.044* 
Madde16 0.52 11.944* 
Madde17 0.44   9.295* 
Madde18 0.46 11.414* 
Madde19 0.41 9.448* 
Madde20 0.42 8.328* 
Madde21 0.41 9.405* 

K
aç
ın

m
a

 

Madde22 0.43   7.367* 
Madde23 0.55 10.188* 
Madde24 0.48   9.663* 
Madde25 0.66 16.460* 
Madde26 0.69 15.017* 
Madde27 0.67 14.690* 
Madde28 0.64 12.886* 
Madde29 0.45 10.554*                              

                            1s=386, 2s=104,  * p<0.001 
 
 
tion Method) kullanılarak özgün yapıdaki kuram-
sal modelin doğrulanma düzeyi sınanmıştır. 
DFA ölçek uyarlama çalışmalarında sıklıkla 
çıktılarına başvurulan güçlü bir istatistiksel 
değerlendirme sürecidir. BFA daha önce faktör 
yapısı bilinmeyen bir ölçeğin maddelerin hangi 
faktörler altında toplandığını belirleme konusun-
da araştırmacıya bilgi sağlarken, DFA daha 
önceden faktör yapısı bilinen bir ölçeğin madde-
lerinin daha önceden belirlenen faktörleri altında 
incelenmesine olanak vermektedir.48 BİBSÖ 
özgün formunda üç ayrı alt ölçek olarak değer-
lendirildiği ve genel toplamı bulunmadığı için 
DFA birinci düzeyde incelenmiştir. 
 
DFA sonucunda BİBSÖ’nün alt ölçeklerine ait 
standartlaştırılmış parametre tahminlerin de 
negatif yüklenen değerin olmadığı görülmüştür. 
Ayrıca bu değerlerin hepsinin sıfırdan büyük 
olduğu, diğer bir ifadeyle ölçek maddelerinin her 
birinin özgün formlarındaki faktörlerini belirli 
düzeyde açıklama yeterliliği gösterdiği görül-

müştür. ‘Görünüşü düzeltme’ alt boyutuna (ζ1) 
ait standartlaştırılmış parametre tahminlerinin 
(λx) 0.51-0.72, ‘olumlu mantıksal kabullenme’ alt 
boyutunda (ζ2) 0.34-0.71 arasında ve ‘kaçınma’ 
alt boyutunda (ζ3) ise 0.46-0.78 arasında yüklen-
dikleri anlaşılmıştır. Bu analiz sonucunda elde 
edilen uyum iyiliği indekslerine ait değerlerin 
istenen düzeyde olduğu görülmüştür. [χ2= 
1003.99, sd=374, χ2/sd=2.69, NFI=0.90, CFI= 
0.94, IFI=0.94, RFI=0.90, GFI=0.84, RMR= 
0.055, RMSEA=0.066]. Bu nedenle BİBSÖ’nün 
faktör yapısının Türk üniversite öğrencilerinden 
oluşan örneklemde de doğrulandığı söylenebilir.  
 
Ölçüt bağıntılı geçerlik çalışması: Ölçüt 
bağıntılı geçerlilik çalışması kapsamında BİBSÖ 
ile birlikte Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği-
SGKÖ45 ve Olumsuz Değerlendirilme Korkusu 
Ölçeği Kısa Formu- ODKÖ43 386 kişiye uygu-
lanmış ve aralarındaki ilişkiler incelenmiştir. Elde 
edilen sonuçlara göre ‘görünüşü düzeltme’ alt 
boyutuyla SGKÖ arasında kadınlarda (r=0.34,
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                         Tablo 2. BİBSÖ’nin BFA sonucunda elde edilen faktör yapısı 
 

Maddeler   h2 Faktör1 Fakör2 Faktör3 
Madde5 0.578 0.731   
Madde2 0.537 0.722   
Madde3 0.455 0.669   
Madde7 0.523 0.668   
Madde4 0.435 0.655   
Madde6 0.436 0.650   
Madde8 0.434 0.639   
Madde1 0.441 0.629   
Madde10 0.332 0.535   
Madde9 0.308 0.526   
Madde13 0.486 0.522   
Madde12 0.339 0.483   
Madde11 0.371 0.475   
Madde26 0.652  0.799  
Madde27 0.622  0.777  
Madde25 0.598  0.757  
Madde28 0.583  0.742  
Madde23 0.444  0.653  
Madde24 0.432  0.569  
Madde29 0.359  0.564  
Madde22 0.337  0.562  
Madde20 0.448   0.663 
Madde17 0.389   0.621 
Madde19 0.392   0.601 
Madde18 0.405   0.574 
Madde15 0.499   0.558 
Madde21 0.341   0.550 
Madde14 0.440   0.512 
Madde16 0.402   0.501 

 
 
p<0.001), erkeklerde (r=0.30, p<0.001) ilişki 
bulunmuştur. ‘Olumlu mantıksal kabullenme’ alt 
boyutuyla SGKÖ arasında kadınlarda istatistik-
sel olarak anlamlı bir ilişki bulunamazken, erkek-
lerde (r=0.23, p<0.001) önemli ilişki bulunmuş-
tur. ‘Kaçınma’ alt boyutuyla SGKÖ arasında 
kadınlarda (r=38, p<0.001) ve erkeklerde 
(r=0.47, p<0.001) ilişki bulunmuştur. ‘Görünüşü 
düzeltme’ alt ölçeği ile ODKÖ arasında kadın-

larda(r=0.32, p<0.001), erkeklerde (r=0.33, 
p<0.001) ilişki bulunmuştur. ‘Olumlu mantıksal 
kabullenme’ alt boyutuyla ODKÖ arasında 
kadınlarda ve erkeklerde (r=0.26, p<0.001) kore-
lasyon elde edilmiştir. ‘Kaçınma’ alt ölçeği ile 
ODKÖ arasında ise kadınlarda (r=0.31, 
p<0.001), erkeklerde (r=0.40, p<0.001) korelas-
yon bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar Tablo 
4’de sunulmuştur.  

 
 
     Tablo 4. BİBSÖ’nün ölçüt bağıntılı geçerliğine yönelik korelasyon katsayıları 
 

                SGKÖ                 ODKÖ 

Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam 

Görünüşü düzeltme 0.34** 0.30** 0.33** 0.32** 0.33** 0.32** 
Olumlu mantıksal kabullenme 0.10 0.23** 0.17** 0.26** 0.26** 0.26** 
Kaçınma 0.38** 0.47** 0.45** 0.31** 0.40** 0.35** 

      
      ** p<0.001, SGKÖ: Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği, ODKÖ: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği 
 
 
Güvenirlik çalışmaları 
 
BİBSÖ’nün güvenilirliği Cronbach alfa iç tutarlık 
ve test-tekrar test yöntemleriyle hesaplanmıştır. 

Özgün formu geliştiren araştırmacılar Cash ve 
arkadaşları1 güvenilirlik çalışmasını iki cinsiyet 
üzerinden ve toplamda elde ettikleri değerlerle  
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incelemiştir. Bunun için uyarlama çalışması sıra-
sında uyarlanan formun güvenilirlik çalışması da 
hem cinsiyet üzerinden, hem de tüm örneklem 
üzerinden yapılmıştır. Buna göre alt ölçeklerden 
10 maddeden oluşan ‘görünüşü düzeltme’ alt 
boyutunun iç tutarlık güvenilirlik katsayısı kadın-
larda 0.84, erkeklerde 0.87, tüm örneklemde 
0.86; 11 maddeden oluşan ‘olumlu mantıksal 
kabullenme’ alt boyutunda kadınlarda 0.83, 
erkeklerde 0.81 tüm örneklemde 0.81; sekiz 
maddeden oluşan ‘kaçınma’ alt boyutunda ise 
kadınlarda ve erkeklerde 0.84 tüm örneklemde 
0.84 olarak saptanmıştır. BİBSÖ’nün zamana 
göre değişmezliğini belirlemek amacıyla ölçek iki 
hafta arayla 51 üniversite öğrencisine uygulan-
mış ve test-tekrar test güvenilirlik katsayısı 
‘görünüşü düzeltme’ alt ölçeği için (r=0.81, 
p<0.001), ‘olumlu mantıksal kabullenme’ alt 
ölçeği için (r=0.56, p<0.001) ve ‘kaçınma’ alt 
ölçeği için (r=0.66, p<0.001) olarak bulunmuştur.  
 
 
TARTIŞMA  
 
BİBSÖ’nün psikometrik özelliklerinin incelendiği 
bu çalışmada önce dilsel eşdeğerlik çalışması 
yapılmıştır. Dilsel eşdeğerlik çalışması sonucun-
da ölçeğin özgün formuyla Türkçe formu arasın-
da yüksek düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur. 
Daha sonra, ölçeğin maddelerinin toplam puanı 
yordama gücünü belirlemek amacıyla her alt 
boyut için madde analizi yapılmıştır. Analiz 
sonucu maddelere ilişkin madde toplam korelas-
yon katsayılarının üç alt boyuttaki tüm madde-
lerde 0.30’un üzerinde olduğu görülmüştür. Bu 
sonuç ölçeği oluşturan tüm maddelerin yer aldık-
ları alt ölçeği temsil gücünün yeterli olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca maddelerin ayırt ediciliği-
ni ortaya koymak amacıyla %27’lik alt-üst grup-
lar karşılaştırılmış ve elde edilen sonuçlar tüm 
maddelerin ayırt ediciliğinin yeterli düzeyde 
olduğunu göstermiştir.  
 
BİBSÖ’nün yapı geçerliliğini ortaya koymak 
üzere BFA ve DFA yapılmıştır. Ölçeğin özgün 
formu üç faktörden oluşmaktadır. BFA sonucun-
da bazı maddelerin özgün formda yer aldıkları 
faktörler altında olmadıkları saptanmıştır. Bunun 
için ölçeğin özgün halinin Türk üniversite öğren-
cilerinden oluşan örneklemde doğrulanıp doğru-
lanmayacağı DFA ile incelenmiş ve ki-kare 
değerinin serbestlik derecesine oranları ve uyum 
indeksleri açısından modellerin yeterli düzeyde 
uyum gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. 
Faktörler özgün formda yer aldığı şekilde ‘görü-
nüşü düzeltme’, ‘olumlu mantıksal kabullenme’ 

ve ‘kaçınma’ olarak adlandırılmıştır. ‘Görünüşü 
düzeltme’ alt boyutu bireylerin beden imgesine 
yönelik olumsuzluklarla ve tehditlerle ilgili olarak 
söz konusu olumsuzlukları gidermeye ve düzelt-
meye yönelik çabalarına işaret eden maddeler-
den oluşmaktadır. Örnek madde: ‘Görünüşümle 
ilgili beğenmediğim yönlerimi nasıl gizleyeceğimi 
düşünürüm.’ ‘Olumlu mantıksal kabullenme’ alt 
boyutu ise, beden imgesi ile ilgili olumsuzlukların 
ve tehditlerin gerçekçi ve işlevsel olmadığını 
ifade eden maddelerden oluşmaktadır. Örnek 
madde: ‘Kendi kendime görünüşümle ilgili bir 
olumsuzluğu abartıyor olabileceğimi söylerim.’ 
‘Kaçınma’ alt boyutu da bireylerin beden imgesi 
ile ilgili olumsuzluklardan kaçınmalarına işaret 
eden ifadelerden oluşmaktadır. Örnek madde: 
‘Görünüşümle ilgili olumsuz duygu ve düşünce-
lerimi görmezden gelmeye çalışırım.’ BİBSÖ’nün 
geçerliliği ölçüt bağıntılı geçerlilik yöntemi kulla-
nılarak da incelenmiştir. Buna göre BİBSÖ’nün 
alt boyutları ile SGKÖ ve ODKÖ arasındaki 
ilişkiler kadınlar ve erkekler açısından ayrı ayrı 
incelenmiş ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler 
bulunmuştur. Bunun nedeni olarak ölçekler ara-
sındaki ilişkilerin sağlıklı popülasyondan topla-
nan veri üzerinden incelenmesinden dolayı 
kaynaklandığı düşünülebilir. Bununla birlikte 
elde edilen diğer tüm sonuçlar BİBSÖ’nün 
geçerliliğine kanıt olarak değerlendirilebilir.  
 
Araştırmada ölçeğin güvenilirliği test-tekrar test 
ve iç tutarlılık yöntemleriyle incelenmiştir. Alt 
boyutlara ilişkin Cronbach alfa güvenilirlik katsa-
yılarının 0.81-0.87 arasında değiştiği görülmüş-
tür. Test-tekrar test sonuçlarının ise 0.56-0.81 
arasında olduğu bulunmuştur. Test-tekrar test 
sonuçlarında bazı değerler düşük olmakla birlik-
te, iç tutarlılık yöntemiyle elde edilen sonuçlarla 
birlikte ele alındığında ölçeğin yeterli düzeyde 
güvenilir olduğu söylenebilir. 
 
Sonuç olarak BİBSÖ’nün üniversite öğrencileri-
nin beden imgesi ile ilgili olumsuzluklarla baş 
etme biçimlerini ve düzeylerini ölçebilecek 
geçerli ve güvenilir bir araç olduğu söylenebilir. 
Ülkemizde beden imgesi baş etme stratejileri ile 
ilgili başka bir ölçme aracının bulunmamasından 
dolayı, bu çalışmanın bir boşluğu dolduracağı 
düşünülmektedir. Özellikle olumsuz beden imge-
sine sahip bireylerin hangi başa çıkma düze-
neklerini kullandıklarının bilinmesinin ruh sağlığı-
nı ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve 
beden imgesiyle ilişkili olan birçok bozukluğun 
(beden dismorfik bozukluğu, yeme bozuklukları, 
depresyon, düşük benlik saygısı vb) tedavisinde 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

.  
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