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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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in the laboratory. Participants’ mean Body Mass 
Index was 23,44 kg/m2 (SD = 4,51). We used both 
type of measurements: subjective (The Cognitive 
Emotion Regulation Questionnaire; Marszał-
Wiśniewska and Fajkowska, 2010) and objective 
(accelerometers). All participants were asked to 
wear an ActiGraph GT3X-BT accelerometer at 
their waist 24 h/days for 7 consecutive days as 
well as to complete the CERQ. Our findings have 
indicated that number of daily step count (ß = 
-0,37; p = 0,04) and low-intensity physical activity 
(ß = 0,35; p = 0,05) predict positive cognitive 
emotion regulation. Sedentary behaviour was 
not a statistically significant predictor of positive 
cognitive emotion regulation (ß = -0,169; p = 
0,305). Our results confirm the previous findings 
pointing out that greater physical activity was a 
significant predictor of greater negative emotion 
generation (Shields et al., 2015). Our findings 
broaden the current knowledge about the 
physical activity and its impact on the cognitive 
way of managing the intake of emotionally 
arousing information (Garnefski et al., 2007) in 
young adults.

tılmıştır. Katılımcıların Beden Kitle Endeksi orta-
laması 23,44 kg/m2 (SD= 4,51) idi. Bilişsel Duygu 
Düzenleme Ölçeği(BDDÖ) (Marszał-Wiśniewska 
and Fajkowska, 2010) ile nesnel, ivmeölçer ile öz-
nel türde olmak üzere iki tür ölçüm yapıldı. Tüm 
katılımcılardan BDDÖ’yü tamamlamanın yanı sıra 
birbirini izleyen 7 gün boyunca 24 saat/gün bel-
lerine ActiGraph GT3X-BT adlı ivmeölçer takma-
ları istendi. Günlük adım sayısının (ß = -0,37; p = 
0,04) ve düşük yoğunluklu fiziksel aktivitenin (ß 
= 0,35; p = 0,05) olumlu bilişsel duygu düzenle-
menin öngörücüleri olduğu bulgulandı. Sedanter 
davranışın olumlu bilişsel duygu düzenleme için 
istatistiksel olarak anlamlı bir yordayıcı olmadığı 
bulundu (ß = -0,169; p = 0,305). Sonuçlarımız, 
daha fazla fiziksel aktivitenin daha fazla olum-
suz duygu oluşumunun önemli bir öngörücüsü 
olduğunu belirten önceki bulguları doğrulamak-
tadır (Shields ve diğ., 2015). Bulgularımız genç 
yetişkinlerde fiziksel aktivite ve duygusal olarak 
uyarıcı bilgilerin alımının bilişsel yönetim tarzı 
üzerindeki etkileri hakkındaki mevcut bilgileri 
genişletmektedir (Garnefski ve diğ., 2007).

Social appearance anxiety is a significant factor 
related to well-being in young adults (Ercan, 
2001; Elmer, 2017). In the current study we 
wanted to investigate psychological factors 
related to social appearance anxiety, such as: 
psychological flexibility defined as the ability to 
act with accordance to ones’values even in the 
presence of difficult thoughts or feelings (Hayes 
et.al., 2006) and body appreciation defined as a 
manner of acceptance, and care toward one’s 
body’s characteristics regardless of culturally 
determined norms of beauty (Avalos et al., 2005) 
in Turkish young adults.

Burçak Kapar Joanna Dudek

TÜRK GENÇLERİNDE CİNSİYET FARKLILIKLARINI VE SOSYAL 
GÖRÜNÜM KAYGISI İLE KORELASYONUNUN İNCELENMESİ

INVESTIGATING GENDER DIFFERENCES AND CORRELATES OF 
SOCIAL APPEARANCE ANXIETY IN TURKISH YOUTH

Sosyal görünüm kaygısı genç yetişkinlerde iyi 
olma hali ile ilişkili önemli bir faktördür (Ercan, 
2001; Elmer, 2017). Bu çalışmada sosyal görünüm 
kaygısının kişinin zor duygular ya da düşüncelere 
sahip olduğunda bile değerleri ile uyumlu dav-
ranabilmesi anlamına gelen psikolojik esneklik 
(Hayes et.al., 2006) ve kişinin toplumsal güzel-
lik normlarını göz ardı ederek vücut özelliklerini 
kabul etmesi anlamına gelen beden olumlama 
(Avalos et al., 2005) kavramı gibi psikolojik fak-
törlerle ilişkisi incelenmiştir.
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