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method. The Penn State Worry questionnaire 
was used to measure excessive worrying, White 
Bear Suppression inventory to assess thought 
suppression and Anxiety Control questionnaire 
to assess perceived control over anxiety related 
events. The findings revealed that a positive 
relationship exist between thought suppression 
and excessive worrying (r=.31***), and a negative 
relationship between thought suppression 
and perceived control on anxiety (r=-.40**). 
Furthermore, excessive worrying has a negative 
relationship with perceived control on anxiety 
(r=-.58**). The t-test analysis showed that young 
women are more excessive worriers than men 
while men have high control on anxiety related 
events as compared to women. No significant 
differences in excessive worry and perceived 
control on anxiety were found for young and 
older adults. Findings also demonstrated that 
individuals with more control over anxiety 
related events and thought suppression have 
better psychological well-being than individuals 
with poor control on both. It is suggested that 
individuals must be taught different techniques 
of controlling anxieties, managing their worries 
and process of thought suppression in order to 
have better psychological health. 

Durum Kaygısı anketi aşırı endişe, White Bear 
Bastırma Envanteri düşünce baskılamasını de-
ğerlendirmek ve Anksiyete Kontrolü Anketi ank-
siyete ile ilgili olaylar üzerinde algılanan kontrolü 
değerlendirmek için kullanıldı. Bulgular, düşünce 
baskılanması ile aşırı endişe (r=.31***) arasında 
pozitif bir ilişki olduğunu, düşünce baskılaması ile 
kaygı üzerinde algılanan kontrol arasında negatif 
bir ilişki olduğunu ortaya koydu (r=-.40**). Ayrıca, 
aşırı endişe duymanın kaygı üzerinde algılanan 
kontrol ile olumsuz bir ilişkisi vardır (r= -.58**). 
t-testi analizi erkeklerin kadınlara göre anksiyete 
ile ilgili olaylarda daha yüksek kontrole sahip ol-
duklarını söylerken, genç kadınların erkeklerden 
daha fazla endişe duyduğunu göstermiştir. Genç 
ve ileri erişkinlerde aşırı endişe ve anksiyete üze-
rinde algılanan kontrolde anlamlı bir fark buluna-
mamıştır. Bulgular ayrıca anksiyete ile ilgili olaylar 
ve düşünce baskısı üzerinde daha fazla kontrol 
sahibi olan bireylerin her ikisinde de kötü kont-
rolü olan bireylerden daha iyi psikolojik iyi oluş-
lara sahip olduğunu göstermiştir. Bireylerin daha 
iyi psikolojik sağlığa sahip olmaları için, bireylere 
kaygıları kontrol altına alma, kaygılarını yönetme 
ve düşünce baskısı süreçlerini yönetme teknikle-
rinin öğretilmesi gerektiği önerilmiştir. The theoretical models of obesity have shown 

that quality of life is associated with negative 
emotions, body dissatisfaction and depression 
symptoms (Hemmingson, 2015; Marks, 2015; 
Raman et al., 2013). The objective of the study 
was to assess whether negative emotions, body 
satisfaction and depression symptoms predict 
quality of life in patients with obesity. The study 
included 60 obese participants (BMI ≥ 30 kg/m2). 
The mean age was 40,97 years (SD = 10,80) and 
the mean BMI was 33,76 kg/m2 (SD = 3,56). All 
participants completed the Situational Inventory 
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OBEZİTE ÖRNEKLEMİNDE YAŞAM KALİTESİ, OLUMSUZ DUYGULAR, 
BEDEN MEMNUNİYETİ VE DEPRESYON BELİRTİLERİ İLE 

İLİŞKİLİ MİDİR?

IS QUALITY OF LIFE ASSOCIATED WITH NEGATIVE EMOTIONS, 
BODY SATISFACTION AND DEPRESSION SYMPTOMS IN 

SAMPLE OF OBESIT?

Teorik obezite modelleri, yaşam kalitesinin 
olumsuz duygular, beden memnuniyetsizliği 
ve depresyon belirtileri ile ilişkili olduğunu gös-
termektedir (Hemmingson, 2015; Marks, 2015; 
Raman ve diğ., 2013). Çalışmanın amacı, olum-
suz duyguların, beden memnuniyetinin ve dep-
resyon belirtilerinin obezite hastalarında yaşam 
kalitesini belirleyip belirlemediğini değerlendir-
mektir. Çalışmaya 60 obez katılımcı (BKİ ≥ 30 kg 
/ m2) dahil edilmiştir. Ortalama yaş 40,97 yıl (SD= 
10,80) ve ortalama BKİ 33,76 kg / m2’dır (SD = 
3,56). Katılımcıların tümü Durumsal Beden İm-
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of Body Image Dysphoria (Cash, 2002), the 
Contour Drawing Rating Scale (Thompson and 
Gray, 1995), the Beck Depression Inventory (Beck 
and Steer, 1993) and the Body Image Quality of 
Life Inventory (Cash and Fleming, 2002). We 
found that higher levels of negative emotions 
(ß = -0,515; p < 0,001) predicted quality of life in 
patients with obesity. Whereas, body satisfaction 
(ß = 0.137; p > 0,05) and depression symptoms 
(ß = -0,262; p > 0,05) were not significant 
predictors of quality of life. In patients with 
obesity, negative emotions were the strongest 
negative determinant of quality of life. Therefore, 
psychological interventions for patients with 
obesity should focus on reduction negative 
emotions to increase their quality of life.

gesi Rahatsızlığı Envanterini (Cash, 2002), Kontur 
Çizimi Derecelendirme Ölçeğini (Thompson ve 
Gray, 1995), Beck Depresyon Envanterini (Beck 
ve Steer, 1993) ve Beden İmgesi Yaşam Envan-
terini (Cash ve Fleming, 2002) doldurmuşlardır. 
Obezitesi olan hastalarda daha yüksek negatif 
duygu seviyelerinin (ß= -0,515; p <0,001) yaşam 
kalitesini yordadığı bulunmuştur. Oysa, beden 
memnuniyeti (ß = 0.137; p> 0,05) ve depresyon 
semptomları (ß = -0,262; p> 0,05) yaşam kalite-
sinin anlamlı şekilde yordamamaktadır. Obezitesi 
olan hastalarda, negatif duygular yaşam kalitesi-
nin en güçlü negatif belirleyicileri olmuştur. Bu 
nedenle, obezitesi olan hastalara yönelik psiko-
lojik müdahaleler, yaşam kalitesini arttırmak için 
olumsuz duyguları azaltmaya odaklanmalıdır.

It has been suggested that emotional well-being 
is determined by emotion regulation (English 
et al., 2017; Leahy at al., 2014). Recent research 
has shown that emotion regulation is associated 
with physical activity (Jekauc and Brand, 
2017). The purpose of the present study was to 
identify predictors of positive cognitive emotion 
regulation. Sedentary behaviour, low physical 
activity and amount of steps were pre-selected 
as potential predictors of positive cognitive 
emotion regulation. 35 young adults participated 
in the study conducted in a natural settings and 
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GENÇ YETİŞKİNLERDE OLUMLU BİLİŞSEL DUYGU DÜZENLEME VE 
FİZİKSEL AKTİVİTE: DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

POSITIVE COGNITIVE EMOTION REGULATION AND PHYSICAL 
ACTIVITY AMONG YOUNG ADULTS: AN EXPERIMENTAL STUDY

Duygusal iyilik halinin duygusal düzenleme ile 
belirlendiği öne sürülmüştür (English ve diğ. 
2017; Leahy ve diğ. 2014). Son zamanlarda yapı-
lan bir araştırma duygusal düzenlemenin fiziksel 
aktivite ile ilişkili olduğunu göstermiştir (Jekauc 
and Brand, 2017). Bu çalışmanın amacı olum-
lu bilişsel duygu düzenlemenin öngörücülerini 
belirlemektir. Sedanter davranış, düşük fiziksel 
aktivite ve adımların miktarı, olumlu bilişsel duy-
gu düzenlemenin potansiyel belirleyicileri olarak 
önceden seçildi. Doğal ortamlarda ve laboratu-
varda yürütülen çalışmaya 35 genç yetişkin ka-
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