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ÖZET 

 

 

Gebelerin Psikososyal Sağlık Durumları ile Sosyal Destekleri Arasındaki ĠliĢki 

 

 

Bu araĢtırma, gebelerin psikososyal sağlık durumları ile sosyal destekleri 

arasındaki iliĢkiyi belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın 

örneklemini, 01.06-31.08.2015 tarihleri arasında Mersin ilindeki bir kamu 

hastanesinin antenatal polikliniklerine doğum öncesi izlem amacıyla gelen 393 

gebe oluĢturmuĢtur. AraĢtırmanın verileri, KiĢisel Bilgi Formu, "Gebelikte 

Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği (GPSDÖ)" ve "Çok Boyutlu Algılanan 

Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ)" kullanılarak toplanmıĢtır. Elde edilen veriler, 

tanımlayıcı istatistikler, iki grup karĢılaĢtırması için Student‟s t test, Tek Yönlü 

Varyans Analizi, çoklu karĢılaĢtırmalarda Tukey HSD testi ve sürekli iki değiĢken 

arasındaki iliĢki Pearson Korelasyon Katsayısı kullanılarak değerlendirilmiĢtir. 

AraĢtırmada gebelerin GPSDÖ toplam puan ortalamasının 4,02±0,41, ÇBASDÖ 

toplam puan ortalamasının 50,53±14,18 olduğu belirlenmiĢtir. Gebelerin yaĢları, 

öğrenim düzeyleri, aile tipleri, çalıĢma durumları, gelir düzeyleri, sosyal 

güvenceleri, eĢlerinin yaĢları, öğrenim düzeyleri ile çalıĢma durumları, gravida 

öyküleri, yaĢayan çocuk sayıları ve trimesterlerine göre GPSDÖ ve alt boyutları 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuĢtur (p<0,05).  

Gebelerin öğrenim düzeyleri, çalıĢma durumları, sosyal güvenceleri, eĢlerinin 

öğrenim düzeyleri ile çalıĢma durumları ve yaĢayan çocuk sayılarına göre 

ÇBASDÖ ve alt boyutları puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmıĢtır (p<0,05). Gebelerin GPSDÖ ile ÇBASDÖ toplam puanları arasında 

zayıf pozitif yönde bir iliĢkinin olduğu belirlenmiĢtir (p<0,01).  Gebelerin aldıkları 

sosyal destek düzeyleri arttıkça psikososyal sağlık durumlarının olumlu yönde 

etkilendiği belirlenmiĢtir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda gebelerin 

psikososyal sağlıklarını korumak ve sosyal desteklerini arttırmak için hemĢirelere 

ve sağlık personellerine uygulamaya yönelik önerilerde bulunulmuĢtur. 

 

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Psikososyal Sağlık, Sosyal Destek, HemĢirelik 
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ABSTRACT 

 

 

Relation Between Psychosocial Health Status and Social Supports of Pregnant 

Women 

 

 

This study is carried out as a descriptive study to reveal the relationship 

between psychosocial health status and social supports of pregnant women. The 

sample of the study is constituted by 393 pregnant women who applied antenatal 

clinics of a public hospital in Mersin City for antenatal observation between 

01.06.2015 and 31.08.2015. Data of the study is collected using Personal 

Information Form, “Psychosocial Health Evaluation Scale in Pregnancy (PHESP)” 

and “Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS)”. Obtained 

results were evaluated utilizing descriptive statistics; Student‟s t test and one-way 

variance analysis for two group comparison, Tukey HSD test for multiple 

comparisons and Pearson Corelation Coefficient for the relation between two 

continuous variable. The averages of total PHESP points and total MSPSS points 

were obtained as 4.02±0,41 and 50.53±14,18, respectively in the study. A 

statistically significant difference (p<0.05) were found in between PHESP and sub-

dimension points according to the age, education level, family type, working status, 

income level and social security of pregnant women as well as to the age, education 

level and working status of partners and to gravida history, number of living 

children and trimesters. Similarly, a statistically significant difference (p<0.05) 

were detected in between MSPSS and sub-dimension points according to the 

education level, working status and social security of pregnant women as well as to 

the education level and working status of partners and to the number of living 

children. A weak positive relation (p<0.01) was obtained between total PHESP and 

MSPSS points of the pregnant women. Psychosocial health status of pregnant 

women were found to be positively affected by increasing social support level 

received. In line with the obtained results, some application-oriented 

recommendations were made to healthcare personnels to maintain the 

psychosocial health status and to improve the social supports of pregnant women. 

 

Keywords: Pregnancy, Psychosocial health, Social support, Nursing. 
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1. GĠRĠġ 

 

 

1.1.1 Problemin Tanımı ve Önemi 

Kadının intrauterin dönemi olmak üzere; doğumdan ölüme tüm yaĢamı; 

biyolojik, fiziksel, ruhsal, sosyal vb. değiĢimlere göre bebeklik, adölesan, yetiĢkinlik, 

klimakterium ve yaĢlılık olarak beĢ döneme ayrılmaktadır (1-3). Bu dönemlerden biri 

olan yetiĢkinlik, yaklaĢık olarak 30 yıl kadar süren ve kadınların bedensel ve hormonal 

yönden en olgun olduğu bir dönemdir (3,4). Bu süreç içinde evlenme, gebelik, doğum, 

loğusalık ve emzirme gibi kadınlık ve anneliğe özgü olaylar meydana gelmektedir (4). 

Gebeliğin ve laktasyonun yaĢandığı bu dönemde kadının sağlık gereksinimlerinin 

karĢılanması, fetüs ve bebeğin normal büyüyüp sağlıklı olması için oldukça önemlidir  

(5-8).  

Üretkenlik dönemine özgü olan ve kadın yaĢamında doğal bir fizyolojik olay 

olarak görülen gebelik üç trimesterden oluĢur. Ayrıca gebelik, nöroendokrin ve 

psikososyal değiĢiklerin diğer yaĢam dönemlerine (puberte, klimakterium vb.) göre çok 

daha fazla yaĢandığı bir süreç olarak tanımlanmaktadır (3-8). Bu süreçte aileye yeni bir 

bebeğin katılması için hazırlanmak yeni rollerin öğrenilmesini zorunlu kılmakta ve hem 

kadın hem de ailesi için geliĢimsel bir kriz oluĢturmaktadır. YaĢanan bu kriz dönemi 

geliĢimi sağlayabileceği gibi uyum güçlüğü yaratan bir sorun haline de gelebilmektedir. 

Bundan dolayı gebelik, kadının, eĢinin ve aile üyelerinin bir takım ruhsal ve sosyal 

değiĢimler yaĢadığı ve bu değiĢimlere uyumunu gerektiren önemli bir dönem olarak 

belirtilmektedir (5,7-11). Bu ruhsal ve sosyal değiĢimleri yaĢayan gebenin bu dönemde 

psikososyal açıdan sağlıklı olması, beklenilen davranıĢsal ve ruhsal değiĢimlerin 

üstesinden gelebilmek ve çevresi ile kurduğu dengeyi sürdürebilmek olarak 

tanımlanabilmektedir (12,13). 

Bir baĢka açıdan psikososyal sağlık, depresyon ve stres gibi ruhsal problemlerin 

olmama durumu ve bu problemlerle baĢ edebilecek iyi bir sosyal desteğe sahip olma 

durumu Ģeklinde de ifade edilebilmektedir (14). Özellikle depresyon, anksiyete, stres 

gibi psikososyal sağlık sorunlarının görülme sıklığının gebelik döneminde yüksek 

olduğu ve bu psikososyal sağlık sorunlarının, hem gebenin hem de bebeğin sağlığını 

olumsuz yönde etkileyebildiği belirtilmektedir. Bu açıdan gebelik döneminde önem 
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kazanan psikososyal sağlığın; gebeliğin istenme durumu, yaĢ, ekonomik düzey, eğitim 

düzeyi, madde kullanımı, düĢük yaĢama gibi birçok faktörlerden etkilenebildiği ifade 

edilmektedir (15-21).  

Gebelikte psikososyal sağlık durumuna dikkat çekmek isteyen bir çalıĢmada, 

antenatal aksiyete sıklığının %20,6 olduğu ve eğitim seviyesi ile anksiyete görülme 

sıklığı arasında iliĢki olduğu belirtilmektedir (22). Gebelikte psikososyal sağlık 

durumunun önemini vurgulayan baĢka bir çalıĢmada ise gebelikte depresyonun, 

çocuklarda da depresyon görülmesine neden olduğu saptanmıĢtır (23). Quarini ve 

arkadaĢlarının (23) 18 yaĢındaki gençleri de inceledikleri çalıĢmada, anneleri prenatal 

dönemde depresyon geçiren kız çocuklarında ve anneleri postnatal dönemde depresyon 

geçiren erkek çocuklarında depresyon görülme sıklığının arttığı tespit edilmiĢtir. Van 

Der Bergh ve Marcoen’in (24) yaptığı çalıĢmada, gebelikte yaĢanan anksiyetenin 

doğumdan sonra sekiz dokuz yaĢına gelen çocuklarda dikkat eksikliğinin ve 

hiperaktivite bozukluğunun görülme sıklığını arttırdığı saptanmıĢtır. Agostini ve 

arkadaĢlarının (25) yaptıkları baĢka bir çalıĢmada ise, gebelerde depresyon görülme 

sıklığının %14,9 olduğu ve aileden, arkadaĢtan ve diğerlerinden alınan düĢük düzeyde 

sosyal destekle depresyon görülme sıklığı arasında önemli bir iliĢkinin olduğu 

bulunmuĢtur.  

Agostini ve arkadaĢlarının (25) yaptığı çalıĢmada da görüldüğü gibi, gebelik 

döneminde ruhsal sorunların görülmesiyle iliĢkisi olduğu belirtilen, gebelikte önemli bir 

role sahip ve psikososyal sağlığı önemli derecede etkileyen diğer bir faktöründe kadının 

aldığı sosyal destek düzeyi olduğu ifade edilmektedir (26). Elsenbruch ve arkadaĢlarının 

(27) yaptıkları çalıĢmada, yeterli düzeyde sosyal desteğe sahip olmayan gebelerin 

depresif belirtileri yüksek, yaĢam kalitelerinin düĢük düzeyde olduğu belirlenmiĢtir. 

Gebelikteki sosyal destekle ilgili yapılan çalıĢmalar incelendiğinde, gebeliği riskli bir 

döneme dönüĢtürebilecek diğer bir etkenin de, bireyin sosyal destek sistemlerinin 

eksikliği olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca gebelik döneminde sosyal destek 

eksikliğinin de annenin, fetüsün ve bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkilediği 

belirtilmektedir (28-30). ġen ve ġirin’in (31) preterm eylem tanısı alanlarla yaptıkları 

çalıĢmada, yeterli sosyal desteğin kadınlarda depresyon ve kaygı oranını azalttığı, 

gebeliğin seyrini ve bebeğin sağlığını olumlu yönde etkilediği saptanmıĢtır. 
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Gebelik, doğum, doğum sonu dönem ve ebeveynliğe uyum süreçlerini 

etkileyebilecek olan psikososyal sağlığın, hemĢireler tarafından ele alınması, sağlıklı 

anne, bebek ve aile için çok önemlidir. Gebelik süresince duygu ve endiĢelerin ifade 

edilmesini, pozitif baĢa çıkma stratejilerinin kullanılmasını, aile içi iliĢkilerin 

düzenlenmesini ve var olan sosyal destek sistemlerinin etkili bir Ģekilde harekete 

geçirilmesini sağlamaya yönelik ortam hazırlayarak gebe ve ailesine fırsatlar sunan en 

uygun konumdaki sağlık ekibi üyesi hemĢireler olmaktadır. Bu uyum sürecinde 

hemĢireler, gebe kadın ve ailesinde ortaya çıkabilecek ihtiyaçları sıklıkla eğitimci ve 

danıĢman rolleri ile desteklemektedir. Gebe kadının bakımının içinde yer alan 

hemĢirelik sürecinde, kadının ve ailesinin sağlığını bütüncül bir yaklaĢım ile korumak 

ve geliĢtirmek için psikososyal sağlığın gebelik deneyimi üzerine olan etkilerini ve 

ebeveyn adaylarının sosyal çevrelerinden aldıkları destekleri belirlemek önemlidir (7,9). 

Bu bağlamda hemĢireler gebelerin var olan sosyal desteklerini harekete geçirerek 

oluĢabilecek psikososyal sağlık sorunlarının da önlenmesini sağlayacaktır. 

 

 

1.2 AraĢtırmanın Amacı 

Özellikle gebelikte psikososyal sağlığa yönelik depresyon, anksiyete gibi ruhsal 

sorunların sıklığının yüksek olduğu ve sosyal desteğin bu sorunların önlenmesinde 

olumlu bir etkiye sahip olduğu belirtilmektedir (25-31). Yapılan bu çalıĢmalar 

incelendiğinde, gebelikte psikososyal sağlık sorunları ile sosyal destek arasındaki 

iliĢkinin incelendiği fakat psikososyal sağlık durumunun bir bütün olarak ele alınıp 

sosyal destekle iliĢkisinin ve hangi sosyal destek kaynağının psikososyal sağlığı nasıl 

etkilediğinin araĢtırılmadığı görülmektedir. HemĢirelik mesleğinin bir parçası olan 

prenatal izlem ve bakımın kalitesine; gebe, fetüs dolayısıyla aile ve toplum sağlığını 

koruyabilmek ve geliĢtirebilmek adına kavramsal olarak katkı sağlayabilmek için, 

yeterli bilgiye ulaĢamadığımız bu konuları incelemenin önemli olduğu düĢünülmüĢtür. 

Bu bağlamda araĢtırma, gebelerin psikososyal sağlık durumları ile sosyal destekleri 

arasındaki iliĢkiyi değerlendirmek amacıyla yapılmıĢtır. 
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1.3 AraĢtırmanın Soruları 

 Soru 1: Gebelerin psikososyal sağlık durumları nedir?  

 Soru 2: Gebelerin psikososyal sağlığını etkileyen etmenler nelerdir? 

 Soru 3: Gebelerin algılanan sosyal destekleri nedir? 

 Soru 4: Gebelerin algılanan sosyal desteklerini etkileyen etmenler nelerdir? 

Soru 5: Gebelerin psikososyal sağlık durumları ile algılanan sosyal destekleri 

arasında iliĢki var mıdır? 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

 

 

2.1 Kadın ve Gebelik 

Kadının hayatı biyolojik olarak; bebeklik, adölesan, üreme, klimakterium ve 

yaĢlılık olarak beĢ döneme ayrılmaktadır (1-3). Bu dönemlerden biri olan üreme 

periyodunda; kadının iĢ yaĢamına adım atıldığı, aile birliğinin kurulduğu, yeni sosyal 

çevrelerin oluĢtuğu ve birçok role sahip olunduğu görülmektedir. Kadının sahip olduğu 

bu yeni rollere uyum sağlaması gerektiği için de üreme periyodu riskli bir dönem olarak 

ifade edilmektedir. ġekil 1’de (3) gebelik sürecinin de üreme periyodunda yer aldığı, bu 

periyodu kapsayan yaĢ dönemlerinde kadınların hormon seviyelerinin arttığı ve buna 

bağlı anksiyete ve depresyon gibi psikososyal sağlık sorunlarıyla sık karĢılaĢıldığı 

görülmektedir (3-7). 
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ġekil 2.1. YaĢam dönemiyle iliĢkili kadına özgü ruhsal durumlar ve hastalıklar 
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Kadının üreme döneminde hormon seviyelerinin etkileyerek psikososyal sağlık 

durumları üzerinde önemli bir role sahip olan gebelik, erkek ve diĢi üreme hücrelerinin 

birleĢerek yeni bir organizma oluĢturması ile baĢlamaktadır. Bu olaya döllenme 

(fertilizasyon) adı verilmektedir. Kadının son menstruasyonun ilk gününden itibaren 

280 gün veya 40 hafta olan gebelik süresi, üçer aylık periyotlara bölünerek, ilk üç aylık 

dönem (0-12 hafta) birinci trimester, ikinci üç aylık dönem (13-25 hafta) ikinci 

trimester, üçüncü üç aylık dönem (26-40 hafta) üçüncü trimester olarak 

adlandırılmaktadır (7,9). Fizyolojik olarak bebeğin uterus dıĢında yaĢayabilmesini 

sağlamak için bir süreç olan gebelik, anne ve ailesinin, doğuma ve doğum sonu döneme 

psikososyal açıdan hazırlanmalarını sağlayan bir dönem olarak tanımlanmaktadır (7, 9). 

Sağlığının sürdürülebilmesi için gebelikte meydana gelecek olan değiĢimlere 

kadın ve ailesinin uyum göstermelerinin önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu uyum 

sürecinin, gebeliğin planlı olup olmaması, ailenin ekonomik durumu ve ailenin var olan 

destek sistemleri gibi birçok faktörden etkilendiği ifade edilmektedir. Bu uyum sürecini 

etkileyen önemli faktörden birinin de kadının gebeliğe psikososyal uyumu olduğu 

belirtilmektedir (7,9). 

 

 

2.1.1 Gebelikte Psikososyal Uyum 

Bir kadın planlı ve istenen bir gebelik yaĢıyor olsa bile, her bir gebeliğinde 

trimesterlere göre farklı tepkiler gösterebilmektedir. Ayrıca her üç trimesterde de 

psikososyal uyumun sağlanabilmesi için gebelerin farklı geliĢimsel görevleri baĢarması 

gerektiği belirtilmektedir (4,7,9,32). 

 

 

2.1.1.1 Gebeliğin Birinci Trimesterinde Psikososyal Uyum 

Bu trimesterin sonunda kadının “Ben gebeyim”i ifade edebilmesi gerekmektedir. 

Bu ifadeyi kullanması ilk trimesterin geliĢim görevi olan gebeliği kabul etmeyi 

baĢardığını göstermektedir. Gebeliği ve anneliği normal olarak algılayan kadınların bu 

geliĢimsel görevi daha kolay baĢardığı belirtilirken, gebeliğe karĢı olumsuz duygular 

taĢıyanların bu dönemde baĢ ağrısı, bulantı, emosyonel gerilim gibi rahatsızlıklar 

yaĢayabildikleri belirtilmektedir. Annenin duyguları gebeliği kabul edip etmemesine 
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göre değiĢmekle birlikte, gebeliğin ilk haftalarında belirsizlik ve ambivalan duygular 

ortaya çıkmaktadır. Kadının bu trimesterde yaĢadığı duygusal ve davranıĢsal değiĢimler 

aĢağıda sıralanmaktadır (4, 7, 9, 32);  

 Belirsizlik: Gebe olup olmadığı konusunda ilk zamanlarda belirsizlik 

yaĢayan kadın kendindeki değiĢiklikleri inceleyerek, yakın çevresiyle konuĢarak 

durumunu belirlemeye çalıĢmaktadır. Belirsizlik duygusuna karĢı her kadın farklı 

bireysel tepkiler vermektedir. Bazı kadınlar gebe olduğunu duymak ve kanıtlamak 

isteyebilirken bazıları ise istemeyebilmektedir ve bu durum kadının endiĢe yaĢamasına 

neden olabilmektedir. 

 Ambivalan Duygular: Gebelik tanısını alan hemen hemen her kadın 

ambivalan duygular yaĢamaktadır. Gebelikle birlikte kadının yaĢamında meydana 

gelebilecek büyük değiĢiklikler, doğum ve çocuk büyütmeye yönelik var olan ekonomik 

güçlükler, kadının meslek yaĢamında ve kariyerinde gebelikle birlikte ortaya 

çıkabilecek engeller, gebeliğe hazır hissetmeme ve bulantı-kusma gibi fizyolojik 

rahatsızlıkların derecesi yaĢanan ilk ambivalan duyguların nedenleri olabilmektedir. Bu 

süreçte gebenin normal olarak kabul edilebilir olan ambivalan duyguları ile bebeğin 

reddedilmesinin karıĢtırılmaması gerekmektedir. 

 Primer Odak Olarak Benlik: Ġlk trimesterde fetüsün varlığını gösteren kilo 

alma, abdomenin büyümesi gibi durumlar meydana gelmediğinden gebe kadının ilgisi 

kendi üzerinde olmaktadır. Gebelikte değiĢen hormon seviyeleri duygusal 

dalgalanmalara neden olabilmekte bu da aile üyelerinde ĢaĢkınlık yaĢatabilmektedir. 

Ġlk trimesterin sonunda gebeliğin kabullenildiğinin ya da reddedildiğinin 

belirlenmesi gerekmektedir. Birinci trimesterin sonunda gebelikten hoĢlanma mutluluk 

duyma, fiziksel rahatsızlıkları iyi tolere etme, kendisi ve ailesinin gebelik ve doğumla 

baĢ edebileceği, özgüven ve umut duygusu, kadının gebeliği kabullendiğini gösteren 

belirtiler olarak ifade edilmektedir. Diğer taraftan üzüntü ve mutsuzluk yaĢıyor olma, 

gebelikten sıkılma duygusu, ev ve meslek hayatının kötüleĢeceği düĢüncesi, sürekli 

hasta olma duygusu ve gebe olmaktan sürekli piĢmanlık duyma hissi gebeliğin 

reddedildiğinin göstergeleri olarak belirtilmektedir. 
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2.1.1.2 Gebeliğin Ġkinci Trimesterinde Psikososyal Uyum 

Gebenin fetüsü hissetmesiyle beraber, uterusun büyümesi, beden imajında 

olumlu etkilere, kadın ve eĢinin gurur yaĢamasına sebep olmaktadır. Gebeliğe yönelik 

fiziksel değiĢimlerin daha çok belirginleĢmesi, ultrasongrafi yoluyla fetusun anne 

karnında görüntülenmesi, fetal kalp seslerinin duyulması ve hareketlerinin anne 

tarafından hissedilmesi ile birlikte gebelik, kadın ve ailesi için soyut olan bir kavramdan 

gerçek bir olaya dönüĢebilmektedir. Ġlk trimesterde kadın için gerçek olarak 

algılanmayan fetüs belirtilerle birlikte kendi varlığını hissettirmeye baĢlamaktadır. 

Kadının bu trimesterde baĢarması gereken geliĢimsel görevi, fetüsü ayrı bir varlık 

olarak kabul etmesi olmaktadır. “Bir bebek sahibi olacağım” ifadesi de bu geliĢimsel 

görevin gerçekleĢtiğinin göstergesi olarak kabul edilebilmektedir. Bu trimesterde 

oluĢabilecek diğer değiĢimler ise aĢağıda yer almaktadır (4,7,9,32): 

 Gebeliğin Fiziksel Olarak Algılanması: Fetüsun hızlı büyümesi ile 

abdomende hissedilmesi, kiloda artıĢ, memelerde meydana gelen değiĢim ve en 

önemlisi uterus içinde bir yaĢamın geliĢtiğinin göstergesi olan fetüs hareketlerinin kadın 

tarafından hissedilmesi, gebe kadının fetüsü artık vücudunun bir parçası olarak değil 

kendisine bağımlı olmasına rağmen, kendisinden ayrı bir birey olarak algılamasını 

sağlamaktadır. Bu trimesterde anne kendisi ve bebekle ilgili bilgileri öğrenmeye istek 

duymaktadır. Bu dönem annenin gebelikle ilgili bilgileri öğrenmeye ve diğer gebe 

kadınlarla konuĢmaya yöneldiği bir dönem olarak tanımlanmaktadır. 

 Primer Odak Olarak Fetüs: Kadının ilk dönemdeki kendine odaklanıĢı 

fetüsün gerçek olarak algılanmaya baĢlaması ile birlikte değiĢmekte ve fetüs üzerine 

odaklanmaya dönüĢmektedir. Kadın bebeğini sağlıklı bir Ģekilde dünyaya getirebilmek 

için neler yapmasını gerektiğini düĢünmeye baĢlamaktadır. 

 Narsizm ve Ġçe Dönme: Kadın, ikinci trimesterde ayrı bir varlık olarak 

algıladığı fetüsün sağlığının iyi olup olmadığına ve fetüsü koruma yeteneklerine yönelik 

endiĢe duymaya baĢlayabilmektedir. YaĢadığı endiĢe sıklıkla kendini narsizm ve içe 

dönme Ģeklinde gösterebilmektedir. Ġçinde yaĢadığı çevre, yediği yiyecekler, giydiği 

kıyafetler öncesine göre kadın için daha önemli bir hale gelebilmekte ve bunların hepsi 

fetüsün sağlığını korumaya yönelik değerlendirilmektedir. Bazı kadınlar bu alana fazla 

ilgi gösterdiklerinde iĢlerini ve çevresindeki diğer bireyleri ihmal edebilmektedirler. 
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 Beden Ġmajı: Ġlk trimesterde vücut Ģekli çok az değiĢmesine rağmen, ikinci 

trimesterde karnın açıkça çıkıntı oluĢturması, belin kalınlaĢması, memelerin geniĢlemesi 

gibi değiĢimler gebeliğin ifadesi olmaktadır. Kadının vücudu tüm hatları ile 

geniĢlemektedir. Bu trimesterde meydana gelen değiĢimler kadının bedeninde çok hızlı 

ve yoğun bir Ģekilde oluĢmaktadır. Bu değiĢimlere bağlı kadın utanma veya gurur 

yaĢayabilmektedir. Gebe kadın ilk baĢlarda meydana gelen gebeliğinin göstergesi olan 

bu değiĢimleri gurur duygusu ile birlikte yaĢayabilmektedir. Gebeliğin ilerleyen 

süreçlerinde meydana gelen vücut ölçülerindeki büyüme, yalpalayarak yürüme ve vücut 

posturündeki değiĢimler kadında üzüntü ve utanma duygusu oluĢmasına neden olarak 

stres düzeyini arttırabilmektedir. Kendisini baĢkalarından ayırmayı sağlayan ve güvenlik 

hissi veren belirli beden sınırları giderek kaybolabilmektedir. Kadının gebelik 

döneminde değiĢen bedenine karĢı neler hissettiği kendini tanımlaması ile 

anlaĢılabilmektedir. 

 Cinsel YaĢamdaki DeğiĢimler: Gebelikte herhangi bir komplikasyon 

geliĢmedikçe cinsel birliktelik yaĢanabilmektedir. Gebelik sırasında çoğu kadında sevgi 

ve ilgi gereksinimi artmakta olsa da, cinsel aktivite bazı kadınlarda artma, bazı 

kadınlarda azalma ve bazılarında ise aynı kalabilmektedir. Bulantı, yorgunluk, 

memelerde hassasiyet gibi ilk trimesterde meydana gelen fiziksel Ģikâyetler kadının 

cinsel isteğini azaltabilmekte iken, bu durum eĢinin de ilgisinde bir azalma meydana 

getirebilmektedir. EĢindeki ilgi azalmasına bağlı kadın çekiciliğini kaybettiğini 

düĢünebilmektedir. Bu trimesterde fetüse odaklanan anne ona zarar vereceği 

düĢüncesiyle cinsel iliĢki yaĢamaktan kaçınabilmektedir. Bu süreçte hem kadının hem 

de eĢinin cinsel aktivitede meydana gelebilecek değiĢimleri bilmesi ve birbirlerine 

duygularını açık bir dille ifade edebilmesi son derece önemli olmaktadır. 

 

 

2.1.1.3 Gebeliğin Üçüncü Trimesterinde Psikososyal Uyum 

Bu dönemde gebe kadının doğum ve bebek için hazırlıkları, bebeğin odasını 

hazırlama, giysilerini alma, bebek için isim seçme gibi aktivitelerle artmaktadır. Bu 

hazırlıklarla ilgilenen gebe aynı zaman da bu dönemde doğum hakkında bilgi sahibi 

olma ihtiyacıda duymaktadır. Gebe kadından bu dönemde “bir anne olacağım”  demesi 

yani bu dönemin geliĢimsel görevini yerine getirmesi beklenmektedir. Anne rolünü 
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kazanma süreci sadece bu dönemle iliĢkili olmayıp doğumdan sonraki dönemde de 

devam etmektedir. Duygusal iniĢ çıkıĢlar olmakla birlikte, ikinci trimesterdeki içe 

dönüklük bu dönemde de devam etmektedir. Kadının bu trimesterde yaĢadığı duygusal 

ve davranıĢsal değiĢimler aĢağıda Ģu Ģekilde sıralanabilmektedir (4,7,9,32); 

 Duyarlılık: Bu dönemde gebe kadın bebeğini kaybedebileceği ya da ona 

zarar geleceği korkusunu yaĢamasına bağlı olarak daha duyarlı bir hale gelebilmektedir. 

Bu endiĢeyi yaĢayan kadınlar çok dikkatli hareket etmektedir. 

 Bağımlılığın Artması: Kadın gebeliğin son aylarına gelmesine bağlı olarak 

fiziksel ve duygusal anlamda bir destek arayıĢı içinde olabilmekte ve bu desteği 

çevresindeki insanlardan veya eĢinden almasına bağlı olarak bağımlı bir duruma 

gelebilmektedir. Gebeden gebeye değiĢiklik gösteren bağımlılık belirtileri genellikle her 

an ulaĢabileceğinden emin olmak için sık aralıklarla eĢini arayan ve arama nedenini 

söylemeden kendisinin anlanılmasını bekleyen gebe davranıĢı ile karĢımıza çıkmaktadır. 

 Doğum Korkuları: Gebe kadın bebeği ile gurur duymasına rağmen doğum 

ile ilgili korkuları bu dönemde yoğun olarak yaĢamaktadır. Doğumun ne zaman olacağı 

konusundaki belirsizlik, doğum için zamanında hastaneye yetiĢemeyeceği düĢüncesi, 

doğum ağrılarına yönelik olarak nasıl tepki vereceği, bebeğin ya da kendisinin yaĢayıp 

yaĢayamayacağı hakkındaki endiĢeler gebe kadınların yaĢadığı korkunun nedenleri 

arasında belirtilmektedir. Ġlk kez gebelik yaĢayan primigravida kadınlar bilinmeyen 

korkusu yaĢarken, daha önce gebelik yaĢamıĢ olan multigravida kadınlar bir Ģeylerin 

yanlıĢ gideceğinden korkabilmektedirler. 

Gebelerin her üç trimesterde de yaĢayabileceği duygusal, davranıĢsal 

psikososyal uyum göstergelerini bilmek gebelerin fiziksel sağlığı kadar önemli bir yere 

sahip olduğu düĢünülen psikososyal sağlığını değerlendirmede önem taĢımaktadır. 

HemĢirelerin, prenatal bakım kalitelerinin artabilmesi için, kavramsal olarak bu 

göstergeleri, gebelikte psikososyal sağlığı ve önemini bilmelerinin gerekli olduğu 

düĢünülmüĢtür.   

 

 

2.2 Gebelikte Psikososyal Sağlık  

Psikososyal sağlık, bireyin yaĢadığı toplum, kültür ve kiĢisel özelliklerle 

değiĢiklik göstermekle birlikte, bireyin hem çevresi hem de kendisiyle bir denge ve 
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uyum sağlaması Ģeklinde tanımlanabilmektedir (12,13). Maxson ve arkadaĢları (14) 

psikososyal sağlığı, depresyon, stres, öz yeterlilik ve sosyal destek gibi ruhsal ve sosyal 

alanları kapsayan çok boyutlu bir kavram olarak tanımlamaktadır. Ayrıca eĢ desteği, 

algılanan stres, sosyal destek, depresyon ve öz yeterlilik özelliklerine göre üç ayrı gebe 

grubu ile yaptıkları çalıĢmada, düĢük öz yeterliliğe, sosyal desteğe, eĢ desteğine ve 

yüksek depresyona, strese sahip gebelerin bu özellikleri iyi ve orta olanlara göre 

psikososyal sağlık durumlarının çok daha düĢük düzeyde ve erken doğum riskinin daha 

yüksek olduğunu belirlenmiĢtir (14). Hem nöroendokrin değiĢikliklerin hem de 

psikososyal uyumun gerçekleĢtiği gebelik süreci, psikososyal sağlık açısından dikkat 

edilmesi gereken önemli bir dönem olarak ifade edilebilmektedir (4).   

 

 

2.2.1 Gebelik Döneminde Psikososyal Sağlığı Etkileyen Faktörler 

Sağlığın korunması ve geliĢtirilmesi için sağlık durumunu olumlu ya da olumsuz 

etkileyen faktörlerin bilinmesi büyük önem taĢımaktadır (7). Gebelik döneminde 

psikososyal sağlığı da, gebeliğin istenme durumunun, sosyo-demografik (gebenin yaĢı, 

öğrenim düzeyi, ekonomik durum, çalıĢma durumu, eĢin çalıĢma durumu, eĢin öğrenim 

düzeyi vb.) özelliklerin, sağlık alıĢkanlıklarının (sigara içme, madde kullanımı, düzenli 

spor yapma, sağlık kontrollerine gitme vb.), geçirilmiĢ ya da var olan sağlık 

problemlerinin, obstetrik (trimester, yaĢayan çocuk sayısı vb.) özelliklerin, eĢ ile 

iliĢkinin ve psikososyal sağlık bileĢenleri içinde önemli bir yere sahip olduğu düĢünülen 

sosyal desteğin etkilediği belirtilmektedir (13,17-20,33,34).  

 

2.2.2 Gebelik Dönemindeki Psikososyal Sağlığa Yönelik Yapılan 

ÇalıĢmalar 

Yapılan araĢtırmalar, gebelikte psikososyal sağlığın, gebenin sağlık davranıĢları, 

gebenin ve fetüsün sağlığı ile iliĢkili olduğunu ve özellikle depresyon, anksiyete, stres 

gibi psikososyal sağlık sorunlarının bu dönemde görülme sıklığının artmasına neden 

olduğunu göstermektedir. (5,8,14,15,21). Woods ve arkadaĢları (13) yaptıkları 

çalıĢmada, ailede Ģiddetin, madde kullanımının, iki ya da daha fazla sağlık probleminin 

olmasının gebelikte yüksek psikososyal stres görülme durumunu üç dört kez arttırdığını 

saptamıĢtır. Chan ve arkadaĢlarının (17) yaptığı çalıĢmada, ilk trimesterdeki gebelerin 
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%17,7’sinde anksiyete belirtilerinin görüldüğü bu durumun erken dönemde ortaya 

çıkmasını yaĢın, medeni ve öğrenim durumunun etkilediği belirtilmektedir. Fall ve 

arkadaĢlarının (19) çalıĢmasında da, çalıĢmayan, ekonomik durumu kötü olan ve sosyal 

desteği az olan gebelerde prenatal depresyon görülme sıklığının arttığı belirlenmiĢtir. 

Ġrlanda’nın ekonomiden etkilenen bölgesinde yapılan bir çalıĢmada, gebelerdeki stres, 

anksiyete ve depresyon belirtilerinin çok yüksek seviyede olduğu tespit edilmiĢtir (21). 

Moshki ve Cheravi’nin (35) çalıĢmasında, gebelerde depresyon görülme sıklığının %37 

ve gebelikte sosyal destek alma ile depresif duygu durumu arasında önemli bir iliĢki 

olduğu saptanmıĢtır.  

Yapılan çalıĢmalar, gebelikte tedavi edilmeyen psikososyal sağlık sorunlarının, 

annede bakteriyel vajinozis, postpartum depresyon ve intihar, maternal ve fetal hayatta 

tehlike yaratan preterm eylem, preeklemsi, düĢük doğum ağırlıklı bebek riskini 

arttırdığını belirtmektedir (8,36-39). Kurki ve arkadaĢlarının (40) çalıĢmasında, 

gebeliğin erken dönemlerinde görülen depresyon ve anksiyetenin gebelerde preeklemsi 

ve bakteriyel vajinozis görülme riskini artırdığı, Grote ve arkadaĢlarının (41) yaptıkları 

çalıĢmada ise, geliĢmekte olan ülkelerde gebelik döneminde görülen depresyonun düĢük 

doğum ağırlıklı bebek doğurma riskini Amerika BirleĢik Devletleri’ne göre çok daha 

fazla arttırdığı ve Amerika BirleĢik Devletleri’nde düĢük sosyo-ekonomik düzeyde olan 

gebelerde antenatal depresyonun preterm eylem riskini arttırdığı saptanmıĢtır. Çelik ve 

arkadaĢlarının (42) çalıĢmasında, gebelikte depresyon geçiren kadının postpartum 

dönemde de bu rahatsızlığı geçirme riskinin ortalama 6,5 kat daha fazla olduğu 

belirtilmektedir. Aynı çalıĢmada ortaya çıkarılmamıĢ veya tedavi edilmemiĢ gebelik ve 

postpartum depresyonunun, yaĢamsal komplikasyonu olarak intiharın 

geliĢebileceğinden bahsedilmektedir (42). Studzinska ve arkadaĢlarının (20) 

çalıĢmasında, kendine güvenen, yeterli sosyal desteği olan ve evliliğinde iyi bir iletiĢime 

sahip gebelerde anksiyete ve depresyon görülme sıklığının düĢük olduğu 

bildirilmektedir.  

 

 

2.3 Gebelikte Sosyal Destek  

Sosyal desteğin tanımı, üzerinde görüĢ farklılıkları olmasına rağmen, stres 

altındaki ya da güç durumdaki bireye yakından bağlı olduğu eĢ, aile, arkadaĢ bazen de 
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profesyonel insanlar tarafından sağlanan maddi, manevi veya biliĢsel yardım olarak 

kabul edilmektedir (43,44).  Sosyal destek, fiziksel ve ruhsal çok sayıda hastalığın 

ortaya çıkıĢı, gidiĢi ve süresi üzerinde etkili olduğundan, stres yaratan yaĢam olaylarının 

algılanmasının önüne geçerek bireyin emosyonel gerginliğinin üstesinden gelmesine 

yardım etmektedir. Sosyal çevredeki önemli kiĢilerden alınan destek kadının gebelik 

deneyiminde olumlu bir etkiye sahip iken, bu durum olmadığında tam tersi sonuçlarla 

karĢılaĢılabilmektedir (26,44). Kadının sağlıklı bir gebelik sürecini deneyimleyebilmesi 

için fiziksel ve duygusal dengenin sağlanması gerekmektedir. Bu dengenin 

sağlanabilmesi için gebenin bu kritik dönemde yeterli Ģekilde sosyal desteğe ihtiyacı 

bulunmaktadır (7,27,32,43). Yeterli sosyal desteği olmayan ve evlilik sorunu olan 

gebelerde depresyon görülme riskinin de arttığı belirtilmektedir (4). 

 

 

2.3.1 Gebelik Dönemindeki Sosyal Desteği Etkileyen Faktörler 

Gebelik döneminde psikososyal sağlığın bir boyutu olarak belirtilen sosyal 

desteğin birçok faktörden etkilendiği ifade edilmektedir. Özellikle medeni durum, 

öğrenim ve gelir düzeyi, eĢ ve diğer aile üyeleriyle olan iliĢki, kürtaj olma gibi 

travmatik hayat olayları, yaĢayan çocuk sayısı ve toplumun kültürel ve dini özellikleri 

sosyal desteği etkileyen faktörler arasında sıralanabilmektedir (43). 

 

 

2.3.2 Gebelik Dönemindeki Sosyal Desteğe Yönelik Yapılan ÇalıĢmalar   

Yapılan çalıĢmalarda, ailelerinden çok iyi düzeyde sosyal destek alan gebelerin, 

anksiyete ve depresyon gibi ruhsal sorunlardan çok az etkilendikleri ifade edilmektedir 

(45,46). Öte yandan düĢük düzeyde sosyal destek alan gebelerin bebeklerinde yarık 

damak görüldüğü, ayrıca yine bu gebelerin kortizol seviyesinin çok yüksek düzeyde 

olduğu bu durumunda gebede ruhsal distrese ve fetüsün de kortizolün zararlı etkilerine 

maruz kalmasına sebep olduğu belirtilmektedir (47,48).  

Okanlı ve arkadaĢlarının (49) araĢtırmasında annelik rolü eĢi tarafından 

onaylanan ve sorunlarını eĢiyle paylaĢabilen kadınların daha az sorun yaĢadıkları tespit 

edilmiĢtir. Leung ve Kaplan’ın (50) çalıĢmalarında düĢük sosyoekonomik düzeyi olan, 

sosyal desteği ve partneri olmayan gebelerin stres düzeylerinin ve zararlı madde 
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kullanma sıklıklarının yüksek olduğu saptanmıĢtır. Vırıt ve arkadaĢlarının (51) 

yaptıkları çalıĢmada, gebenin aldığı sosyal desteğin artmasıyla depresif belirtilerin 

azaldığı ve yetersiz sosyal desteğin depresyon için bir risk etkeni olduğu belirlenmiĢtir. 

 

 

2.4 Gebelikte Psikososyal Sağlık, Sosyal Destek ve HemĢirelik 

Gebenin gebeliğe, doğuma ve ebeveynliğe uyum süreçlerini etkileyebilecek 

psikososyal sağlık ve sosyal destek, gebe kadın ve ailesinin hemĢirelik bakımının içinde 

önemli bir yere sahip olmalıdır (7). Psikososyal sağlığı korumak ve geliĢtirmek için 

hemĢire prenatal izlem boyunca gebenin ve ailesinin duygu ve endiĢelerini ifade 

etmelerine, pozitif baĢa çıkma stratejilerini kullanabilmelerine, aile içi iliĢkilerinin 

düzenlenmesine olanak sağlayan önemli bir sağlık ekibi üyesi olmaktadır. Ayrıca bu 

süreçte var olan sosyal destek sistemlerini belirlemek, gebe ve ailesinin bunları etkili bir 

Ģekilde kullanmasını sağlamak hemĢirenin görevleri arasında yer almaktadır. (7, 9). 

Prenatal izlem boyunca hemĢire, gebelerin psikososyal sağlık durumunu belirlemek, 

korumak ve geliĢtirmek için sıklıkla eğitimci, danıĢman ve kaynak kiĢi rollerini yerine 

getirmektedir. Gebe kadının izlem ve bakımını kapsayan hemĢirelik sürecinde, fiziksel 

sağlığın yanı sıra psikososyal sağlığında değerlendirilmesinin, aile, kültür, din ve diğer 

faktörlerin gebelik döneminde yarattığı etkilerin belirlenmesinin ve ebeveyn adaylarının 

sosyal desteklerinin ortaya çıkartılmasının önemli olduğu belirtilmektedir (7,9,32).  

Aile içi rol ve iliĢkilerde önemli değiĢimler meydana getiren ve geliĢimsel bir 

kriz dönemi olarak adlandırılan gebelikte psikososyal sağlığı değerlendirebilmek ve 

izleyebilmek için; doğum öncesi dönemde ebeveyn adayları ile yapılacak ilk görüĢmede 

psikososyal sağlık üzerinde etkili olan sosyokültürel faktörlerin belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu durumda hemĢirenin yapması gerekenler aĢağıda verilmektedir 

(7,9,32); 

 Gebe kadının sağlık durumunu ve bu hizmetlerden yararlanmasını 

etkileyebilecek olası problemlerin belirlenmesi için aile yapısı, var olan destek 

kaynakları, yaĢam koĢulları ve ekonomik durumuna iliĢkin verilerin hemĢire tarafından 

elde edilebilmesi, 

 Kadın ve ailesinin gebeliğe karĢı tutum ve davranıĢlarını belirlemede ve 

uygun hemĢirelik bakımını planlamada, kültürel özelliklere iliĢkin verilerin toplanması,  
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 Gebelikte potansiyel risk taĢıyan davranıĢların belirlenmesi için gebe kadın 

ve ailesinin sosyal alıĢkanlıkları ve yaĢam stillerinin hemĢire tarafından belirlenmesi, 

 Gebenin ve ailenin stresli durumlara karĢı kullandıkları davranıĢ modelleri 

ve baĢ etme yollarının tespit edilmesi, 

 HemĢire, gebelik ve gebeliğe yönelik tepkiler konusunda kendi 

düĢüncelerinin ve önyargılarının farkında olarak, gerekli olan tüm verileri topladığından 

emin olduğunda ve dikkatli bir Ģekilde veri analizini yaptıktan sonra tanılarını 

oluĢturabilmesi gerekmektedir (7). Mevcut hemĢire tanılarının yanı sıra risk 

oluĢturabilecek tanılarında belirlenebilmesine ve oluĢturulan tanıların 

değerlendirilmesinin düzenli olarak yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer tüm 

hemĢirelik tanılarında olduğu gibi gebe kadın ve ailesine özgü tanıların oluĢturulması 

gerekmektedir (7,9). 

HemĢirelik giriĢimleri tanı ve planlanan amaçlar doğrultusunda belirlenmektedir. 

Bu alandaki giriĢimler hemĢire ya da diğer sağlık personeli tarafından yapılan eğitim, 

danıĢmanlık ve gerektiğinde uygun birimlere sevk etme iĢlemlerinden oluĢmaktadır 

(7,9). HemĢirenin doğum öncesi ziyaretlerinde gebe kadın ve ailesinin gereksinim 

duyduğu konularda bilgi vermesi ve onları bu sürece holistik yaklaĢım çerçevesinde 

dahil etmesi gerekmektedir (9).  Çoğu aileler, gebelik sırasında meydana gelen duygusal 

değiĢimler, gebe kadının geliĢimsel görevleri, annelik rolü kazanma ve babanın 

geliĢimsel görevleri gibi konularda bilgilere ihtiyacı duymakta ve aynı zamanda bu 

süreç onların duygunlarını ifade edecekleri ve yaĢadıkları duygu ve davranıĢlarının 

normal olduğu hakkında geri bildirim alacakları bir fırsat sunmaktadır (7,9,32). 

Eğer gebe ve ailesi krize neden olabilecek düzeyde stres yaĢamakta ise 

hemĢirenin aĢağıdaki giriĢimleri uygulaması gerekmektedir. Bunlar (7,52-54): 

 Pozitif baĢ etme davranıĢlarını teĢvik etme: HemĢire aileye stres 

kaynaklarını tanımlanmalarında ve geçmiĢte ne gibi baĢ etme modellerini 

kullandıklarını gözden geçirmelerinde yardımcı olmalıdır. Gebe hasta bir arkadaĢı veya 

akrabayı aramak, kendisi veya bir baĢkası için iyi bir Ģey yapmak, benzer deneyimleri 

olan kiĢilerle bir araya gelmek, gevĢeme egzersizleri yapmak, müzik dinlemek gibi 

etkili baĢ etme yöntemleri kullanması yönünde hemĢire tarafından desteklenmelidir. 

Gerek duyulduğunda konsültasyon liyezon psikiyatri hemĢireliğine danıĢılmalıdır.   
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 Destek sağlama: Hastanın yaĢadığı duyguları anlamaya çalıĢmak, dürüst, 

empatik ve yargılayıcı olmayan bir tutum sergilemek, hastanın duygu ve düĢüncelerini 

ifade etmesini ve olumsuz duygularla baĢ etmesini kolaylaĢtırır. Duygularını ifade etme 

durumunda hastaya olumlu geri bildirim verilmelidir. Doğum öncesi ziyaretlerle 

beraber hemĢire gebe kadınları telefonla arayarak gebelik süreci ve hayatının nasıl 

gittiğini sorabilir. HemĢire gebe ziyaretlerinde her gebeye yeteri kadar zaman ayırmalı 

ve görüĢmeyi bitirmek için acele etmemelidir. 

 Çevresel stresörleri düzenleme: Ailenin yaĢamında yer olan ve kolay bir 

Ģekilde azaltılabilecek ya da ortamdan kaldırılabilecek stresörler belirlenip bunlara 

yönelik giriĢimler tartıĢılabilir. Gebe kadının geçmiĢte stres ile baĢ etmesine yardımcı 

olan uygulamaları ile yeni yöntemleri entegre etme gibi müdahalelerde bulunabilir. 

Örneğin aile ile birlikte doğumdan sonraki bebek bakımına iliĢkin plan yapılabilir. 

 Rehberlik ve danıĢmanlık sağlama: HemĢire, gebelik süresince kadın ve 

aileyi bekleyen olaylar ve değiĢimler konusunda bilgilendirmelidir. Yapılan giriĢimlerin 

etkili olmadığı durumlarda hemĢire, hekim ya da psikolog gibi diğer sağlık personeli ile 

iletiĢime geçmeli ve gerek görüldüğünde sevk mekanizmasını baĢlatmalıdır. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

 

3.1 AraĢtırmanın ġekli 

Bu araĢtırma, tanımlayıcı olarak yapılmıĢtır. 

 

 

3.2 AraĢtırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri 

AraĢtırma, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu Mersin 

Kamu Hastaneler Birliği Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin 

gebe izlem polikliniklerinde yapılmıĢtır. AraĢtırmanın yapıldığı bu kurum, Mersin ilinde 

bulunan en büyük Kadın Doğum Hastanesi olması ve hasta kapasitesinin oldukça fazla 

olması sebebi ile tercih edilmiĢtir. Hastanenin gebe izlemi yapan 11 polikliniği 

bulunmaktadır. Bu polikliniklerde 25 kadın doğum uzmanı doktor, 11 ebe ve iki 

temizlik görevlisi görev yapmaktadır. Gebelerin psikososyal sağlık durumları ile sosyal 

desteklerine yönelik her hangi bir poliklinik hizmetinin verilmediği belirlenmiĢtir. 

 

 

3.3 AraĢtırmanın Bağımlı Bağımsız DeğiĢkenleri 

Gebe ve eĢin yaĢ, öğrenim durumu gibi sosyo-demografik özellikleri, gebelikte 

ve doğum sonu dönemde destek alınan kiĢiler, düĢük sayısı, gebelik haftası gibi 

obstetrik özellikler, psikososyal sağlık durumu ve algılanan sosyal destek araĢtırmanın 

değiĢkenleri olarak belirlenmiĢtir. Psikososyal sağlık durumları ve algılanan sosyal 

destek araĢtırmanın bağımlı değiĢkenlerini oluĢtururken, sosyo-demografik özellikler, 

gebelikte, doğum sonu dönemde destek alınan kiĢiler ve obstetrik özellikler 

araĢtırmanın bağımsız değiĢkenlerini oluĢturmuĢtur. 

 

 

3.4 AraĢtırmanın Evreni 

AraĢtırmanın evrenini, 01.06-31.08.2015 tarihleri arasında haftanın iki mesai 

gününde T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu Mersin Kamu 
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Hastaneler Birliği Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin antenatal 

polikliniklerin de izlenen 6044 gebe oluĢturmuĢtur. N=6044 Gebe 

 

 

3.5 AraĢtırmanın Örneklemi 

AraĢtırmada örneklem seçimine gidilmeyip, 01.06-31.08.2015 tarihleri arasında 

haftanın iki mesai gününde T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu 

Mersin Ġli Kamu Hastaneler Birliği Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 

Hastanesi’nin antenatal polikliniklerinde izlenen, araĢtırmanın dahil edilme kriterlerine 

uyan ve araĢtırmacının ulaĢabildiği gebeler araĢtırmanın örneklemini oluĢturmuĢtur. 

AraĢtırmaya dahil edilme kriterlerine göre; 

 Türkçe konuĢabilen ve anlayabilen,  

 18 yaĢın üzerinde olan, 

 BiliĢsel sağlık düzeyi açısından araĢtırmada uygulanan formları anlayabilen, 

 ĠletiĢime açık olan, 

 Herhangi bir kronik hastalığı olmayan, 

 Gebeliğe bağlı herhangi bir hastalığı olmayan, 

 Herhangi bir psikiyatrik hastalığı olmayan, 

 ġu andaki gebeliğinde infertilite tedavisi görmeyen, 

 AraĢtırmaya katılmaya gönüllü olan ve bilgilendirilmiĢ onamı alınan gebeler 

örnekleme alınmıĢtır. 

Ayrıca araĢtırmada her bir trimesterdeki gebeye (n=131) eĢit sayıda ulaĢılmaya 

çalıĢılmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemi toplam 393 gebeyle tamamlanmıĢtır. 

 

 

3.6 Verilerin Toplanması 

 

 

3.6.1 Veri Toplama Araçlarının Hazırlanması 

AraĢtırmanın verileri, gebelerin sosyo-demografik ve obstetrik özelliklerini 

belirlemeye yönelik “KiĢisel Bilgi Formu”, psikososyal sağlıklarının 

değerlendirilmesinde “Gebelikte Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği (GPSDÖ)” 
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ve algıladıkları sosyal destek sistemlerinin belirlenmesinde “Çok Boyutlu Algılanan 

Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ)” kullanılarak toplanmıĢtır. 

 

 

3.6.1.1 KiĢisel Bilgi Formu 

KiĢisel Bilgi Formu, gebelerin ve eĢlerinin sosyo-demografik özelliklerini ve 

obstetrik özelliklerini belirlemek amacı ile konuya iliĢkin literatür taraması sonucunda 

hazırlanmıĢtır (55-58). KiĢisel Bilgi Formunda, gebelerin ve eĢlerinin sosyo-demografik 

özelliklerine (yaĢ, öğrenim düzeyi, çalıĢma durumu, eĢin öğrenim düzeyi, eĢin çalıĢma 

durumu, sosyal güvence varlığı, aile tipi vb.) ait dokuz soru ve gebelerin obstetrik 

özelliklerine (gebelik sayısı, gebelik haftası vb) yönelik üç soru olmak üzere toplam 12 

soru yer almaktadır (EK-1). 

 

 

3.6.1.2 Gebelikte Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği (GPSDÖ) 

Gebenin psikososyal sağlık durumunu ve bu durumu etkileyen faktörler 

açısından hangi özelliklerde sorun olup olmadığını belirlemek amacıyla oluĢturulan 

GPSDÖ, Yıldız tarafından 2011 yılında geliĢtirilmiĢtir (8). Ölçek beĢli likert tipinde, 

toplam 46 maddeden ve altı alt gruptan oluĢan bir ölçektir. “Gebelik ve eĢ iliĢkisine ait 

özellikler”, “Kaygı ve strese ait özellikler”, “Aile içi Ģiddete ait özellikler”, 

“Psikososyal destek sistemine ait özellikler”, “Ailesel Özellikler” ve “Gebeliğe iliĢkin 

fiziksel-psikososyal değiĢikliklere ait özellikler” ölçeğin alt gruplarını oluĢturmaktadır.  

Ölçekte her maddenin 1-5 arasında (1= Hiç, 2= Az, 3= Orta, 4= Fazla, 5= Çok fazla) 

puanlandırılması gerektiği belirtilmektedir. Toplam puan hesaplanmadan önce ölçekte 

bulunan 29 maddenin puan hesaplamasının tersine çevrilerek yapılması (1= Çok fazla, 

2= Fazla, 3= Orta, 4= Az, 5= Hiç), kalan 17 maddenin ise (1, 2, 3, 5, 6, 8, 16, 17, 18, 

19, 20, 31, 32, 33, 34, 35, 42 maddeler) belirtilen Ģekilde yapılması gerekmektedir. 

Ölçekte toplamda alınabilecek en düĢük puan 46, en yüksek puan 230’dur. 

Değerlendirmede gebenin ölçekten ve alt gruplarından elde edilen toplam puanı madde 

sayısına bölünerek ortalama değer saptanmakta ve sonuç 1-5 arasında değiĢen oran 

aralığında gösterilmektedir. “1” psikososyal sağlığın çok kötü olduğunu, “5” 

psikososyal sağlığın çok iyi olduğunu göstermekte ve puanlar hangi yöne yaklaĢırsa 
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değerlendirme o bağlamda yorumlanmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık 

değeri 0,93 olarak bulunmuĢtur. (8,59) (EK-2). Bizim çalıĢmamızda ölçeğin Cronbach 

Alfa değeri 0,86 bulunmuĢtur. 

GPSDÖ değerlendirilmesinde puan aralıkları ise Ģu Ģekildedir (59); 

 ≤ 1.79 Çok düĢük (çok kötü) 

 1.80 - 2.79 DüĢük (kötü) 

 2.80 - 3.39 Orta 

 3.40 – 4.19 Ġyi 

 4.20 ≤   Çok iyi 

 

 

3.6.1.3 Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) 

Zimet ve arkadaĢları tarafından 1988 yılında geliĢtirilmiĢ olan ÇBASDÖ’nin 

ülkemizde geçerlik ve güvenirlik çalıĢmaları 1995 yılında Eker ve Arkar (60) tarafından 

yapılmıĢtır. Ölçek 1-7 arasında (kesinlikle hayır=1, kesinlikle evet=7) puanlandırılan, 

yedili likert tipinde, toplam 12 maddeden ve üç alt gruptan oluĢan bir ölçektir. Bu 

ölçeğin alt boyutları, “Algılanan aile sosyal destek boyutu”, “Algılanan özel bir insan 

sosyal destek boyutu” ve “Algılanan arkadaĢ sosyal destek boyutu” dır. Ölçekten 

alınabilecek en düĢük puan 12, en yüksek puan ise 84'tür. Ölçeğin kesme noktası 

olmayıp, ölçekten elde edilen puanın yüksek olması algılanan sosyal desteğin de yüksek 

olduğunu ifade etmektedir. Ölçeğin 1995 yılındaki Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı 

0,77-0,92, 2001 yılındaki Cronbach Alfa katsayısı 0,80-0,95 olarak bulunmuĢtur (60,61) 

(EK-3). Bizim çalıĢmamızda Cronbach Alfa katsayısı 0,81 bulunmuĢtur. AraĢtırmaya 

katılan gebelerden ÇBASDÖ’nin “Algılanan özel bir insan sosyal destek boyutu” alt 

grubunda yer alan sorulara “sağlık personelini (doktor, hemĢire, ebe vb.)” düĢünerek 

cevap vermeleri istenmiĢtir. 

 

 

3.7 Veri Toplama Formlarının Ön Uygulaması 

KiĢisel bilgi formunun uygulanabilirliğini ve anlaĢılabilirliğini değerlendirmek 

amacıyla gerekli izinler alındıktan sonra ve veri toplama tarihlerinden önce araĢtırma 

kapsamına alınmayan T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu Mersin 
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Kamu Hastaneler Birliği Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin 

antenatal polikliniklerinde izlenen 50 gebeye ön uygulama yapılmıĢtır. Ön uygulama 

sonucunda kiĢisel bilgi formunda herhangi bir değiĢiklik yapılmamıĢtır. 

 

 

3.8 AraĢtırmanın Etik Yönü 

AraĢtırma verileri toplanmaya baĢlamadan önce, Mersin Üniversitesi Klinik 

AraĢtırmalar Etik Kurulu’ndan 28.08.2014 tarihli 2014/194 karar sayılı yazılı etik onay 

(EK-4) ve Mersin Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nden kurum izni  

(EK-5) alınmıĢtır. Bu çalıĢmanın verilerinin toplanması esnasında gebelerden sözlü ve 

yazılı onam alınmıĢtır. 

 

 

3.9 Veri Toplama Araçlarının Uygulanması  

Veri toplama araçları, gerekli izinler alındıktan sonra 01 Haziran–31 Ağustos 

2015 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde araĢtırmacı için uygun olan haftanın iki 

gününde uygulanmıĢtır. Gebelere veri toplama araçları, araĢtırmacı tarafından hastanede 

uygun olan boĢ bir odada yüz yüze görüĢme tekniği ile uygulanmıĢtır. Gebelerin veri 

toplama araçlarını yanıtlama süresi yaklaĢık olarak 20-30 dakika sürmüĢtür.   

 

 

3.10 Verilerin Değerlendirilmesi 

Verilerin değerlendirilmesi ve analizi için danıĢmanlık desteği alınmıĢtır. 

AraĢtırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPPS 20  (IBM Corp. Released 

2011. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 20.0. Armonk, NY: IBM Corp.) 

istatistik paket programı kullanılmıĢtır. DeğiĢkenler normallik, varyansların homojenliği 

ön Ģartlarının kontrolü yapıldıktan sonra (Shapiro Wilk ve Levene Testi) 

değerlendirilmiĢtir. Veri analizi yapılırken, iki grup karĢılaĢtırması için Bağımsız 2 grup 

t testi (Student’s t test), üç ve daha fazla grup karĢılaĢtırması için Tek Yönlü Varyans 

Analizi ve çoklu karĢılaĢtırma testlerinden Tukey HSD testi kullanılmıĢtır. Sürekli iki 

değiĢken arasındaki iliĢki Pearson Korelasyon Katsayısı ile değerlendirilmiĢtir. 

Tanımlayıcı istatistikler olarak yüzde, ortalama, standart sapma ve maksimum, 
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minimum değerleri verilmiĢtir. Testlerin anlamlılık düzeyi için p<0,05 değeri kabul 

edilmiĢtir. 

 

 

3.11 AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

AraĢtırma T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu Mersin Ġli 

Kamu Hastaneler Birliği Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin 

antenatal polikliniklerinde 01.06-31.08.2015 tarihleri arasında haftanın iki mesai 

gününde izlenen gebelerle sınırlıdır. Ayrıca araĢtırmanın, tek bir araĢtırmacının 

ulaĢabildiği gebeler ile yapılması da diğer araĢtırma sınırlılığıdır. 

 

 

3.12  AraĢtırmanın Zaman Çizelgesi 

ÇalıĢmaya Ocak 2015’te baĢlanarak Çizelge 3.1’de belirtilen zaman çizelgesine 

uygun Ģekilde araĢtırma basamakları yürütülmüĢtür. 

 

 

Çizelge 3.1. AraĢtırmanın Zaman Çizelgesi 

Yıl 2014 2015 2016 
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Literatür 

Taraması 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Ön Anket 

Hazırlığı 
       X X X               

Ön Anket 

Deneme 
          X              

Anket 

Uygulama 
           X X X           

Veri GiriĢi               X X X        

Analiz                  X X      

Rapor                    X X X X X 
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4. BULGULAR 

 

 

 

Bu bölümde; 

Gebelerin sosyo-demografik özellikleri ile eĢlerinin sosyo-demografik 

özelliklerine,  

Gebelerin obstetrik öykülerine,  

Gebelerin GPSDÖ ve alt boyutları puan ortalamalarına, 

Gebelerin GPSDÖ’den aldıkları puan ortalamalarını etkileyen faktörlere,  

Gebelerin ÇBASDÖ ve alt boyutları puan ortalamalarına,  

Gebelerin ÇBASDÖ’den aldıkları puan ortalamalarını etkileyen faktörlere, 

Gebelerin GPSDÖ ve ÇBASDÖ’den aldıkları toplam puan ve alt boyutlarından 

aldıkları puan ortalamaları arasındaki iliĢkiye yönelik bulgular yer almaktadır.   

 

 

Çizelge 4.1. Gebelerin Sosyo-Demografik Özellikleri 

Sosyo-Demografik Özellikler Sayı % 

YaĢ  

18-24 yaĢ  153 38,9 

25-31 yaĢ 169 43,0 

32 yaĢ ve üzeri 71 18,1 

Öğrenim Düzeyi 

Okuryazar değil 31 7,9 

Okuryazar 59 15,0 

Ġlköğretim mezunu 187 47,6 

Lise mezunu  71 18,0 

Üniversite mezunu  45 11,5 

Aile Tipi 

Çekirdek aile 285 72,5 

GeniĢ aile 108 27,5 

ÇalıĢma Durumu 

ÇalıĢan 60 15,3 

ÇalıĢmayan 333 84,7 

Gelir Düzeyi 

Gelir giderden az 

Gelir gidere eĢit 

69 17,6 

295 75,0 

Gelir giderden çok 29 7,4 

Sosyal Güvence Durumu 

Var 350 89,1 

Yok 43 10,9 
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Çizelge 4.1’de gebelerin sosyo-demografik özellikleri verilmiĢtir. AraĢtırma 

kapsamına alınan gebelerin %43’nün 25-31 yaĢları arasında, %38,9’nun 18-24 yaĢları 

arasında ve %18,1’inin 32 yaĢ ve üzerinde oldukları saptanmıĢtır. Gebelerin yarıya 

yakınının (%47,6) ilköğretim mezunu, sadece %11,5’nin üniversite mezunu oldukları 

belirlenmiĢtir. AraĢtırmaya katılan gebelerin çoğunluğu (%72,5) çekirdek aile yapısına 

sahip olduklarını, %84,7’si çalıĢmadıklarını, %75’i gelirlerinin giderlerine eĢit olduğunu 

ve %10,9’u sosyal güvencelerinin olmadıklarını ifade etmiĢtir. 

 

 

Çizelge 4.2. Gebelerin EĢlerinin Sosyo-Demografik Özellikleri 

EĢlerinin Sosyo-Demografik Özellikleri Sayı % 

EĢinin YaĢı 

18-24 yaĢ 48 12,2 

25-31 yaĢ  185 47,1 

32-38 yaĢ 126 32,0 

39 yaĢ ve üzeri  34 8,7 

EĢinin Öğrenim Düzeyi 

Okuryazar değil 11 2,8 

Okuryazar 42 10,7 

Ġlköğretim mezunu 185 47,1 

Lise mezunu  100 25,4 

Üniversite mezunu 55 14,0 

EĢinin ÇalıĢma Durumu 

ÇalıĢıyor 364 92,6 

ÇalıĢmıyor 29 7,4 

 

 

Çizelge 4.2’de gebelerin eĢlerinin sosyo-demografik özellikleri gösterilmektedir. 

Gebelerin eĢlerinin yarıya yakınının (%47,1) 25-31 yaĢ aralığında, %47,1’nin 

ilköğretim mezunu olduğu ve büyük çoğunluğunun (%92,6) çalıĢtıkları tespit edilmiĢtir. 
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Çizelge 4.3. Gebelerin Obstetrik Öykülerine ĠliĢkin Özellikleri 

Obstetrik Öykülerine ĠliĢkin Özellikler Sayı % 

Gravida Öyküsü 

Primigravida 124 31,6 

Multigravida 269 68,4 

YaĢayan Çocuk Sayısı 

Yok  150 38,2 

1 çocuk  118 30,0 

2 çocuk ve üzeri 125 31,8 

 

 

Çizelge 4.3’de gebelerin obstetrik öykülerine iliĢkin özellikleri verilmiĢtir. 

AraĢtırmaya dahil edilen gebelerin %68,4’nün multigravida olduğu, %38,2’sinin 

yaĢayan çocuğunun olmadığı, %30’unun ise 1 çocuğa sahip olduğu belirlenmiĢtir. 

Tabloda gösterilmemekle birlikte gereç ve yöntemde belirtildiği gibi her bir 

trimesterden eĢit sayıda (n=131) gebe araĢtırmaya katılmıĢtır. 

 

 

Çizelge 4.4. Gebelerin GPSDÖ ve Alt Boyutlarından Aldıkları Puan Ortalamalarının Dağılımı 

GPSDÖ ve Alt Boyutları n ±SS 
Minimum 

Puan 

Maksimum 

Puan 

Gebelik ve eĢ iliĢkisine ait özellikler 393 4,18±0,57 1,62 5,00 

Kaygı ve strese ait özellikler 393 3,42±0,72 1,38 5,00 

Aile içi Ģiddete ait özellikler 393 4,61±0,44 2,50 5,00 

Psikososyal destek gereksinimine ait 

özellikler 
393 3,68±0,63 1,86 5,00 

Ailesel özellikler 393 4,30±0,59 1,25 5,00 

Gebeliğe iliĢkin fiziksel-psikososyal 

değiĢiklere ait özellikler 
393 3,88±0,68 1,50 5,00 

Toplam puan 393 4,02±0,41 2,61 4,85 

 

 

Çizelge 4.4’de gebelerin GPSDÖ ve alt boyutlarından aldıkları puan 

ortalamalarının dağılımı yer almaktadır. Gebelerin GPSDÖ toplam puan ortalamalarının 
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“4,02±0,41” olduğu ve toplam puan ortalamalarına göre psikososyal sağlık 

durumlarının iyi düzeyde olduğu belirlenmiĢtir. 

AraĢtırmaya katılan gebelerin GPSDÖ alt boyutlarından aldıkları puan 

ortalamalarına bakıldığında; “Gebelik ve eĢ iliĢkisine ait özellikler” alt boyutunun puan 

ortalamalarının “4,18±0,57”, “Kaygı ve strese ait özellikler” alt boyutunun puan 

ortalamalarının “3,42±0,72”, “Aile içi Ģiddete ait özellikler” alt boyutunun puan 

ortalamalarının “4,61±0,44”, “Psikososyal destek sistemine ait özellikler” alt boyutunun 

puan ortalamalarının “3,68±0,63”, “Ailesel özellikler” alt boyutunun puan 

ortalamalarının “4,30±0,59” ve “Gebeliğe iliĢkin fiziksel-psikososyal değiĢiklere ait 

özellikler” alt boyutunun puan ortalamalarının “3,88±0,68” olduğu görülmektedir. 

Gebelerin gebelik ve eĢ iliĢkisine ait özellikleri, kaygı ve strese ait özellikleri, 

psikososyal destek sistemine ait özellikleri ve gebeliğe iliĢkin fiziksel-psikososyal 

değiĢikliklere ait özellikleri alt boyutlarından aldıkları puan ortalamalarına göre 

psikososyal sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenmiĢtir. Gebelerin aile içi Ģiddete ait 

özellikleri ve ailesel özellikleri alt boyutlarından aldıkları puan ortalamalarına göre ise 

psikososyal sağlık durumlarının çok iyi düzeyde olduğu saptanmıĢtır. 
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Çizelge 4.5. Gebelerin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre GPSDÖ ve Alt Boyutlarından Aldıkları Puan Ortalamalarının Dağılımı  

Sosyo-Demografik 

Özellikleri 
n 

GPSDÖ ve Alt Boyutları 

Gebelik ve EĢ 

ĠliĢkisine Ait 

Özellikler 

Kaygı ve Strese 

Ait Özellikler 

Aile Ġçi ġiddete 

Ait Özellikler 

Psikososyal 

Destek 

Sistemine Ait 

Özellikler 

Ailesel 

Özellikler 

Gebeliğe ĠliĢkin 

Fiziksel-

Psikososyal 

DeğiĢikliklere 

Ait Özellikler 

GPSDÖ 

Toplam puanı 

±SS ±SS ±SS ±SS ±SS ±SS ±SS 

YaĢ
* 

18-24 yaĢ (a) 153 4,30±0,51 3,33±0,75 4,59±0,41 3,76±0,61 4,34±0,61 3,86±0,65 4,05±0,38 

25-31 yaĢ (b) 169 4,21±0,51 3,55±0,68 4,65±0,43 3,66±0,66 4,31±0,56 3,88±0,69 4,05±0,40 

32 yaĢ ve üzeri (c) 71 3,84±0,72 3,31±0,74 4,52±0,51 3,58±0,60 4,20±0,64 3,90±0,71 3,86±0,46 

p <0,001 0,008 0,095 0,127 0,225 0,940 0,003 

Tukey HSD  a-c, b-c a-b, b-c - - - - a-c, b-c 

Öğrenim Düzeyi
* 

Okuryazar değil (a) 31 3,84±0,73 3,34±0,74 4,58±0,43 3,51±0,63 4,02±0,91 3,95±0,64 3,86±0,47 

Okuryazar (b) 59 4,13±0,62 3,63±0,63 4,52±0,48 3,77±0,59 4,32±0,57 4,07±0,62 4,07±0,40 

Ġlköğretim mezunu (c) 187 4,17±0,58 3,38±0,76 4,60±0,47 3,62±0,65 4,33±0,56 3,82±0,68 3,99±0,41 

Lise mezunu (d) 71 4,30±0,46 3,40±0,76 4,63±0,39 3,68±0,65 4,30±0,55 3,91±0,77 4,06±0,41 

Üniversite mezunu (e) 45 4,30±0,44 3,38±0,61 4,75±0,31 3,95±0,51 4,33±0,54 3,74±0,56 4,10±0,31 

p 0,003 0,186 0,109 0,008 0,104 0,075 0,081 

Tukey HSD  a-c, a-d, a-e - - a-e, c-e - - - 

Aile Tipi
** 

Çekirdek aile 285 4,17±0,56 3,43±0,72 4,61±0,42 3,67±0,62 4,26±0,62 3,85±0,68 4,01±0,41 

GeniĢ aile 108 4,18±0,60 3,39±0,74 4,58±0,49 3,72±0,68 4,41±0,52 3,95±0,66 4,03±0,40 

p 0,875 0,613 0,514 0,528 0,033 0,172 0,620 

ÇalıĢma Durumu
** 

ÇalıĢan 60 4,26±0,56 3,38±0,73 4,67±0,36 3,82±0,61 4,20±0,59 3,67±0,66 4,03±0,43 

ÇalıĢmayan 333 4,16±0,58 3,43±0,72 4,59±0,45 3,66±0,64 4,32±0,59 3,91±0,67 4,01±0,41 

p 0,244 0,666 0,197 0,064 0,165 0,012 0,768 
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Çizelge 4.5.Devamı Gebelerin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre GPSDÖ ve Alt Boyutlarından Aldıkları Puan Ortalamalarının Dağılımı  

Sosyo-Demografik 

Özellikleri 

Sayı 

n 

GPSDÖ ve Alt Boyutları 

Gebelik ve EĢ 

ĠliĢkisine Ait 

Özellikler 

Kaygı ve Strese 

Ait Özellikler 

Aile Ġçi ġiddete 

Ait Özellikler 

Psikososyal 

Destek 

Sistemine Ait 

Özellikler 

Ailesel 

Özellikler 

Gebeliğe ĠliĢkin 

Fiziksel-

Psikososyal 

DeğiĢikliklere 

Ait Özellikler 

GPSDÖ 

Toplam puanı 

±SS ±SS ±SS ±SS ±SS ±SS ±SS 

Gelir Düzeyi
* 

Gelir giderden az (a) 69 3,97±0,67 3,32±0,71 4,42±0,49 3,41±0,61 4,13±0,62 3,81±0,73 3,84±0,45 

Gelir gidere eĢit (b) 295 4,21±0,55 3,44±0,72 4,65±0,43 3,74±0,62 4,33±0,57 3,89±0,68 4,05±0,39 

Gelir giderden çok (c) 29 4,34±0,47 3,46±0,76 4,62±0,33 3,76±0,66 4,38±0,68 3,91±0,56 4,09±0,35 

p 0,002 0,434 0,001 <0,001 0,032 0,684 <0,001 

Tukey HSD  a-b, a-c - a-b a-b, a-c a-b - a-b, a-c 

Sosyal Güvence Durumu
** 

Var 350 4,19±0,57 3,44±0,71 4,63±0,41 3,70±0,64 4,31±0,59 3,88±0,67 4,03±0,40 

Yok 43 4,06±0,58 3,26±0,84 4,43±0,63 3,52±0,54 4,25±0,59 3,81±0,72 3,89±0,46 

p 0,168 0,133 0,006 0,071 0,551 0,475 0,030 
* 
Tek yönlü varyans analizi 

**
 Bağımsız iki grup t testi 
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Gebelerin sosyo-demografik özelliklerine göre GPSDÖ ve alt boyutlarından 

aldıkları puan ortalamalarının dağılımı Çizelge 4.5’de yer almaktadır. Gebelerin 

“Gebelik ve eĢ iliĢkisine ait özellikler”, “Kaygı ve strese ait özellikler” alt boyutları ve 

GPSDÖ toplam puan ortalamaları dıĢında diğer alt boyutlar ile yaĢ arasında istatistiksel 

olarak fark anlamlı bulunmamıĢtır (p>0,05). Psikososyal sağlık durumları (3,86±0,46) 

ile gebelik ve eĢ iliĢkisine ait özellikler alt boyutuna iliĢkin psikososyal sağlık 

durumlarının (3,84±0,72), 32 yaĢ ve üzerinde olan gebelerde anlamlı olarak daha düĢük 

düzeyde olduğu saptanmıĢtır (p<0,05). Kaygı ve strese ait özellikler alt boyutunda 

anlamlı farkın ise 25-31 yaĢ grubunun puan ortalamasından (3,55±0,68) kaynaklandığı 

ve bu grubun kaygı ve strese ait özellikler alt boyutuna iliĢkin psikososyal sağlık 

durumlarının daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiĢtir (p<0,05). 

AraĢtırmaya katılan gebelerin “Gebelik ve eĢ iliĢkisine ait özellikler” ve 

“Psikososyal destek sistemine ait özellikler” dıĢında diğer alt boyutları ve GPSDÖ 

toplam puan ortalamaları ile öğrenim düzeyleri arasında istatistiksel olarak fark anlamlı 

bulunmamıĢtır (p>0,05). Gebelik ve eĢ iliĢkisine ait özellikler alt boyuna iliĢkin 

psikososyal sağlık durumlarının okuryazar olmayan gebelerde (3,84±0,73) anlamlı 

olarak daha düĢük düzeyde olduğu tespit edilmiĢtir (p<0,05). Psikososyal destek 

sistemine ait özellikler alt boyutunda farkın anlamlı olmasının ise üniversite mezunu 

gebelerin puan ortalamasından (3,95±0,51) kaynaklandığı ve psikososyal destek 

sistemine ait özellikler alt boyutuna iliĢkin psikososyal sağlık durumlarının üniversite 

mezunu gebelerde daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiĢtir (p<0,05). 

AraĢtırmada gebelerin  “Ailesel özellikler” dıĢında diğer alt boyutlar ve GPSDÖ 

toplam puan ortalamaları ile aile tipi arasında istatistiksel olarak fark anlamlı 

bulunmamıĢtır (p>0,05). GeniĢ aile yapısına sahip gebelerin (4,41±0,52) anlamlı olarak 

ailesel özellikler alt boyutuna iliĢkin psikososyal sağlık durumlarının daha yüksek 

düzeyde olduğu saptanmıĢtır (p<0,05).  

Gebelerin “Gebeliğe iliĢkin fiziksel-psikososyal değiĢiklere ait özellikler” 

dıĢında diğer alt boyutlar ve GPSDÖ toplam puan ortalamaları ile çalıĢma durumları 

arasında istatistiksel olarak fark anlamlı bulunmamıĢtır (p>0,05). ÇalıĢan gebelerin 

(3,67±0,66) anlamlı olarak gebeliğe iliĢkin fiziksel-psikososyal değiĢiklere ait özellikler 

alt boyutuna yönelik psikososyal sağlık durumlarının daha düĢük düzeyde olduğu tespit 

edilmiĢtir (p<0,05). 
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Çizelge incelendiğinde, “Kaygı ve strese ait özellikler” ve “Gebeliğe iliĢkin 

fiziksel-psikososyal değiĢiklere ait özellikler” alt boyutları ile gelir düzeyi arasında 

istatistiksel olarak farkın anlamlı olmadığı görülmektedir (p>0,05). Gelirin giderden az 

olduğunu ifade eden gebelerin, psikososyal sağlık durumları (3,84±0,45) ile gebelik ve 

eĢ iliĢkisine ait özellikler (3,97±0,67), aile içi Ģiddete ait özellikler (4,42±0,49), 

psikososyal destek sistemine ait özellikler (3,41±0,61) ve ailesel özellikler (4,13±0,62) 

alt boyutlarına iliĢkin psikososyal sağlık durumlarının anlamlı olarak daha düĢük 

düzeyde olduğu saptanmıĢtır (p<0,05).   

AraĢtırmaya katılan gebelerin “Aile içi Ģiddete ait özellikler” alt boyutu ve 

GPSDÖ toplam puan ortalamaları dıĢında diğer alt boyutlar ile sosyal güvence durumu 

arasında istatistiksel olarak fark anlamlı bulunmamıĢtır (p>0,05). Sosyal güvencesi 

olmayan gebelerin anlamlı olarak psikososyal sağlık durumları ile aile içi Ģiddete ait 

özellikler alt boyutuna iliĢkin psikososyal sağlık durumlarının daha düĢük düzeyde 

olduğu bulunmuĢtur (p<0,05).  
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Çizelge 4.6. Gebelerin EĢlerinin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre GPSDÖ ve Alt Boyutlarından Aldıkları Puan Ortalamalarının Dağılımı  

EĢlerinin Sosyo-

Demografik 

Özellikleri 

n 

GPSDÖ ve Alt Boyutları 

Gebelik ve EĢ 

ĠliĢkisine Ait 

Özellikler 

Kaygı ve Strese 

Ait Özellikler 

Aile Ġçi ġiddete 

Ait Özellikler 

Psikososyal 

Destek 

Sistemine Ait 

Özellikler 

Ailesel 

Özellikler 

Gebeliğe ĠliĢkin 

Fiziksel-

Psikososyal 

DeğiĢikliklere 

Ait Özellikler 

GPSDÖ 

Toplam puanı 

±SS ±SS ±SS ±SS ±SS ±SS ±SS 

EĢinin YaĢı
* 

18-24 yaĢ (a) 48 4,39±0,43 3,36±0,65 4,62±0,43 3,86±0,59 4,44±0,45 3,92±0,54 4,11±0,33 

25-31 yaĢ (b) 185 4,28±0,50 3,46±0,75 4,64±0,39 3,73±0,65 4,38±0,58 3,87±0,68 4,07±0,39 

32-38 yaĢ (c) 126 4,09±0,56 3,40±0,71 4,59±0,47 3,61±0,62 4,18±0,63 3,87±0,73 3,96±0,42 

39 yaĢ ve üzeri (d) 34 3,61±0,76 3,33±0,76 4,46±0,55 3,44±0,58 4,18±0,61 3,84±0,68 3,76±0,46 

p <0,001 0,666 0,152 0,009 0,003 0,965 <0,001 

Tukey HSD  
a-c, a-d, b-c,  

b-d, c-d 
- - a-d a-d, b-d,  - a-d, b-d 

EĢinin Öğrenim Düzeyi
* 

Okuryazar değil (a) 11 4,21±0,66 3,35±0,80 4,44±0,57 3,59±0,76 4,11±1,19 4,03±0,92 3,97±0,60 

Okuryazar (b) 42 3,97±0,67 3,66±0,62 4,53±0,39 3,53±0,54 4,35±0,58 3,95±0,61 3,98±0,40 

Ġlköğretim mezunu (c) 185 4,18±0,55 3,41±0,72 4,59±0,48 3,65±0,64 4,29±0,59 3,90±0,69 4,01±0,41 

Lise mezunu (d) 100 4,19±0,62 3,35±0,76 4,63±0,42 3,68±0,67 4,34±0,55 3,88±0,68 4,01±0,42 

Üniversite mezunu (e) 55 4,29±0,45 3,40±0,73 4,71±0,34 3,93±0,54 4,29±0,56 3,70±0,61 4,08±0,37 

p 0,102 0,230 0,168 0,021 0,778 0,303 0,774 

Tukey HSD  - - - b-d, c-d - - - 

EĢinin ÇalıĢma Durumu
** 

ÇalıĢıyor 364 4,21±0,56 3,43±0,72 4,62±0,43 3,73±0,60 4,32±0,56 3,89±0,67 4,04±0,39 

ÇalıĢmıyor 29 3,77±0,63 3,28±0,75 4,44±0,53 3,08±0,75 4,07±0,89 3,71±0,77 3,72±0,49 

p <0,001 0,297 0,042 <0,001 0,032 0,169 <0,001 
* 
Tek yönlü varyans analizi 

**
 Bağımsız iki grup t testi 
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Gebelerin eĢlerinin sosyo-demografik özelliklerine göre GPSDÖ ve alt 

boyutlarından aldıkları puan ortalamalarının dağılımı Çizelge 4.6’da gösterilmiĢtir. 

Çizelge incelendiğinde, “Kaygı ve strese ait özellikler”, “Aile içi Ģiddete ait özellikler” 

ve “Gebeliğe iliĢkin fiziksel-psikososyal değiĢiklere ait özellikler” alt boyutları ile 

gebelerin eĢlerinin yaĢları arasında farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

görülmektedir (p>0,05). EĢi 39 yaĢ ve üzerinde olan gebelerin, psikososyal sağlık 

durumları (3,76±0,46) ile gebelik ve eĢ iliĢkisine ait özellikler (3,61±0,76), psikososyal 

destek sistemine ait özellikler (3,44±0,58) ve ailesel özellikler (4,18±0,61) alt 

boyutlarına iliĢkin psikososyal sağlık durumlarının, anlamlı olarak daha düĢük düzeyde 

olduğu saptanmıĢtır (p<0,05).  

AraĢtırmaya katılan gebelerin, “Psikososyal destek sistemine ait özellikler” 

dıĢında diğer alt boyutları ve GPSDÖ toplam puan ortalamaları ile eĢlerinin öğrenim 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak fark anlamlı bulunmamıĢtır (p>0,05). Psikososyal 

destek sistemine ait özellikler alt boyutunda farkın anlamlı olmasının eĢi üniversite 

mezunu olan gebelerin puan ortalamasından (3,93±0,54) kaynaklandığı ve psikososyal 

destek sistemine ait özellikler alt boyutuna iliĢkin psikososyal sağlık durumlarının eĢi 

üniversite mezunu olan gebelerde daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiĢtir (p<0,05). 

Gebelerin,  “Kaygı ve strese ait özellikler” ve “Gebeliğe iliĢkin fiziksel-psikososyal 

değiĢiklere ait özellikler” alt boyutları ile eĢlerinin çalıĢma durumları arasında 

istatistiksel olarak farkın anlamlı olmadığı görülmektedir (p>0,05). EĢleri çalıĢmayan 

gebelerin, psikososyal sağlık durumları (3,72±0,49) ile gebelik ve eĢ iliĢkisine ait 

özellikler (3,77±0,63), aile içi Ģiddete ait özellikler (4,44±0,53), psikososyal destek 

sistemine ait özellikler (3,08±0,75) ve ailesel özellikler (4,07±0,89) alt boyutlarına 

iliĢkin psikososyal sağlık durumlarının, anlamlı olarak daha düĢük düzeyde olduğu 

saptanmıĢtır (p<0,05). 
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Çizelge 4.7. Gebelerin Obstetrik Öykülerine ĠliĢkin Özelliklerine Göre GPSDÖ ve Alt Boyutlarından Aldıkları Puan Ortalamalarının Dağılımı  

Obstetrik 

Öykülerine ĠliĢkin 

Özellikleri 

n 

GPSDÖ ve Alt Boyutları 

Gebelik ve EĢ 

ĠliĢkisine Ait 

Özellikler 

Kaygı ve Strese 

Ait Özellikler 

Aile Ġçi ġiddete 

Ait Özellikler 

Psikososyal 

Destek 

Sistemine Ait 

Özellikler 

Ailesel 

Özellikler 

Gebeliğe ĠliĢkin 

Fiziksel-

Psikososyal 

DeğiĢikliklere 

Ait Özellikler 

GPSDÖ 

Toplam puanı 

±SS ±SS ±SS ±SS ±SS ±SS ±SS 

Gravida Öyküsü
* 

Primigravida 124 4,41±0,42 3,29±0,74 4,63±0,43 3,81±0,60 4,39±0,60 3,88±0,64 4,09±0,37 

Multigravida 269 4,07±0,60 3,48±0,71 4,59±0,45 3,62±0,64 4,26±0,59 3,87±0,70 3,98±0,42 

p <0,001 0,016 0,392 0,006 0,048 0,916 0,013 

YaĢayan Çocuk Sayısı
** 

Yok (a) 150 4,42±0,42 3,31±0,71 4,62±0,44 3,84±0,58 4,40±0,57 3,88±0,63 4,10±0,36 

1 çocuk (b) 118 4,17±0,59 3,45±0,74 4,65±0,43 3,68±0,66 4,27±0,58 3,84±0,74 4,02±0,44 

2 çocuk ve üzeri (c) 125 3,88±0,59 3,53±0,71 4,55±0,45 3,50±0,62 4,21±0,63 3,90±0,67 3,91±0,41 

p <0,001 0,041 0,186 <0,001 0,025 0,724 0,001 

Tukey HSD  a-b, a-c, b-c a-c - a-c a-c - a-c 

Trimester
** 

Birinci trimester (a) 131 4,26±0,56 3,33±0,78 4,62±0,44 3,74±0,64 4,33±0,62 3,85±0,67 4,03±0,42 

Ġkinci trimester (b) 131 4,14±0,52 3,54±0,70 4,58±0,50 3,69±0,56 4,33±0,60 3,94±0,70 4,03±0,38 

Üçüncü trimester (c) 131 4,13±0,63 3,39±0,67 4,62±0,38 3,62±0,70 4,24±0,56 3,84±0,66 3,98±0,43 

p 0,118 0,044 0,631 0,355 0,360 0,407 0,483 

Tukey HSD  - a-b - - - - - 
* 
Bağımsız iki grup t testi  

**
 Tek yönlü varyans analizi 
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Gebelerin obstetrik öykülerine göre GPSDÖ ve alt boyutlarından aldıkları puan 

ortalamalarının dağılımı Çizelge 4.7’de verilmiĢtir. Gebelerin,  “Aile içi Ģiddete ait 

özellikler” ve “Gebeliğe iliĢkin fiziksel-psikososyal değiĢiklere ait özellikler” alt 

boyutları ile gravida öyküleri arasında istatistiksel olarak farkın anlamlı olmadığı 

görülmektedir (p>0,05). Multigravida gebelerin, psikososyal sağlık durumları 

(3,98±0,42) ile gebelik ve eĢ iliĢkisine ait özellikler (4,07±0,60), psikososyal destek 

sistemine ait özellikler (3,62±0,64) ve ailesel özellikler (4,26±0,59) alt boyutlarına 

iliĢkin psikososyal sağlık durumlarının, anlamlı olarak daha düĢük düzeyde olduğu 

saptanmıĢtır (p<0,05). Kaygı ve strese ait özellikler (3,29±0,74) alt boyutuna iliĢkin 

psikososyal sağlık durumlarının ise primigravida gebelerde anlamlı olarak daha düĢük 

düzeyde olduğu tespit edilmiĢtir (p<0,05). 

AraĢtırmaya katılan gebelerin,  “Aile içi Ģiddete ait özellikler” ve “Gebeliğe 

iliĢkin fiziksel-psikososyal değiĢiklere ait özellikler” alt boyutları ile yaĢayan çocuk 

sayıları arasında istatistiksel olarak farkın anlamlı olmadığı görülmektedir (p>0,05). 

YaĢayan çocuk sayısı 2 ve üzerinde olan gebelerin, psikososyal sağlık durumları 

(3,91±0,41) ile gebelik ve eĢ iliĢkisine ait özellikler (3,88±0,59), psikososyal destek 

sistemine ait özellikler (3,50±0,62) ve ailesel özellikler (4,21±0,63) alt boyutlarına 

iliĢkin psikososyal sağlık durumlarının, anlamlı olarak daha düĢük düzeyde olduğu 

saptanmıĢtır (p<0,05). Kaygı ve strese ait özellikler (3,53±0,71)alt boyutuna iliĢkin 

psikososyal sağlık durumlarının ise yaĢayan çocuğu olmayan gebelerde anlamlı olarak 

daha düĢük düzeyde olduğu tespit edilmiĢtir (p<0,05). 

Gebelerin, “Kaygı ve strese ait özellikler” dıĢında diğer alt boyutları ve GPSDÖ 

toplam puan ortalamaları ile trimesterler arasında istatistiksel olarak fark anlamlı 

bulunmamıĢtır (p>0,05). Kaygı ve strese ait özellikler alt boyutunda farkın anlamlı 

olmasının ikinci trimester gebelerin puan ortalamasından (3,54±0,70) kaynaklandığı ve 

kaygı ve strese ait özellikler alt boyutuna iliĢkin psikososyal sağlık durumlarının ikinci 

trimester olan gebelerde daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiĢtir (p<0,05). 
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Çizelge 4.8. Gebelerin ÇBASDÖ ve Alt Boyutlarından Aldıkları Puan Ortalamalarının Dağılımı 

ÇBASDÖ ve Alt Boyutları n ±SS 
Minimum 

Puan 

Maksimum 

Puan 

Algılanan aile sosyal destek boyutu 393 24,55±5,06 4,00 28,00 

Algılanan özel bir insan (sağlık 

personeli) sosyal destek boyutu  
393 8,02±6,71 4,00 28,00 

Algılanan arkadaĢ sosyal destek 

boyutu 
393 17,94±8,41 4,00 28,00 

Toplam puan 393 50,53±14,18 12,00 84,00 

 

 

Çizelge 4.8’de gebelerin ÇBASDÖ ve alt boyutlarından aldıkları puan 

ortalamalarının değerleri yer almaktadır. Gebelerin ÇBASDÖ toplam puan 

ortalamalarının “50,53±14,18” olduğu ve toplam puan ortalamalarına göre algılanan 

sosyal desteklerinin orta olduğu belirlenmiĢtir. 

AraĢtırmaya katılan gebelerin ÇBASDÖ alt boyutlarından aldıkları puan 

ortalamalarına bakıldığında; “Algılanan aile sosyal destek boyutu” alt boyutunun puan 

ortalamalarının “24,55±5,06”, “Algılanan özel bir insan (sağlık personeli) sosyal destek 

boyutu ” alt boyutunun puan ortalamalarının “8,02±6,71” ve “Algılanan arkadaĢ sosyal 

destek boyutu” alt boyutunun puan ortalamalarının “17,94±8,41” olduğu görülmektedir. 

Gebelerin ÇBASDÖ alt boyutlarından aldıkları puan ortalamalarına göre, aileden alınan 

sosyal destek algılarının yüksek, sağlık personelinden alınan sosyal destek algılarının 

düĢük, arkadaĢtan alınan sosyal destek algılarının orta olduğu saptanmıĢtır. 
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Çizelge 4.9. Gebelerin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre ÇBASDÖ ve Alt Boyutlarından Aldıkları 

Puan Ortalamalarının Dağılımı  

Sosyo-Demografik 

Özellikleri 
N 

ÇBASDÖ ve Alt Boyutları 

Algılanan Aile 

sosyal destek 

boyutu 

Algılanan Özel 

Bir Ġnsan 

(Sağlık 

Personeli) 

sosyal destek 

boyutu 

Algılanan 

ArkadaĢ 

sosyal destek 

boyutu 

ÇBASDÖ 

Toplam puanı 

±SS ±SS ±SS ±SS 

YaĢ
* 

18-24 yaĢ (a) 153 24,33± 5,46 8,75±7,19 17,45±8,63 50,55±15,04 

25-31 yaĢ (b) 169 25,11± 4,39 7,61±6,45 18,60±7,94 51,33±12,86 

32 yaĢ ve üzeri (c) 71 23,71± 5,57 7,42±6,15 17,45±9,04 48,59±15,24 

p 0,119 0,221 0,409 0,394 

Öğrenim Düzeyi
* 

Okuryazar değil (a) 31 22,93±6,03 5,80±3,78 14,16±7,91 42,90±11,67 

Okuryazar (b) 59 24,42±5,14 6,57±5,76 14,88±8,47 45,88±12,78 

Ġlköğretim mezunu (c) 187 24,50±5,36 7,65±6,27 17,54±8,65 49,70±14,71 

Lise mezunu (d) 71 25,14±4,36 9,45±8,00 20,52±7,70 55,11±13,70 

Üniversite mezunu (e) 45 25,15±3,79 10,75±7,88 22,20±5,55 58,11±10,22 

p 0,309 0,001 <0,001 <0,001 

Tukey HSD  - a-e, b-e, c-e 
a-d, a-e, b-d, 

b-e, c-e 

a-d, a-e, b-d, 

b-e, c-d, c-e 

Aile Tipi
** 

Çekirdek aile 285 24,77±4,70 8,18±6,94 18,41±8,15 51,38±13,87 

GeniĢ aile 108 23,98±5,91 7,60±6,08 16,71±8,99 48,29±14,80 

p 0,164 0,442 0,073 0,054 

ÇalıĢma Durumu
** 

ÇalıĢan 60 24,15±4,82 9,75±7,78 21,28±6,99 55,18±13,42 

ÇalıĢmayan 333 24,63±5,11 7,71±6,46 17,34±8,52 49,69±14,17 

p 0,497 0,030 0,001 0,006 

Gelir Düzeyi
* 

Gelir giderden az (a) 69 23,86±5,30 9,76±7,22 15,94±9,20 49,57±15,78 

Gelir gidere eĢit (b) 295 24,62±5,05 7,62±6,51 18,32±8,15 50,57±13,99 

Gelir giderden çok (c) 29 25,58±4,57 7,96±7,06 18,86±8,69 52,41±12,13 

p 0,286 0,057 0,088 0,663 

Sosyal Güvence Durumu
** 

Var 350 24,74±4,97 7,98±6,72 18,14±8,34 50,87±13,94 

Yok 43 23,02±5,63 8,39±6,65 16,37±8,96 47,79±15,89 

p 0,035 0,702 0,193 0,179 
* 
Tek yönlü varyans analizi 

**
 Bağımsız iki grup t testi 
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Gebelerin sosyo-demografik özelliklerine göre ÇBASDÖ ve alt boyutlarından 

aldıkları puan ortalamalarının değerleri Çizelge 4.9’da yer almaktadır.  Gebelerin 

ÇBASDÖ ve alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları ile yaĢ, aile tipi ve gelir 

düzeyi arasında istatistiksel olarak fark anlamlı bulunmamıĢtır (p>0,05). 

Çizelge incelendiğinde, gebelerin sadece “Algılanan aile sosyal destek boyutu” 

alt boyutu ile öğrenim düzeyleri arasında istatistiksel olarak farkın anlamlı olmadığı 

görülmektedir (p>0,05). Üniversite mezunu gebelerin, genel alınan sosyal destek 

algıları (58,11±10,22) ile sağlık personelinden (10,75±7,88) ve arkadaĢtan alınan sosyal 

destek algılarının (22,20±5,55) anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptanmıĢtır 

(p<0,05). 

Gebelerin “Algılanan aile sosyal destek boyutu” alt boyutu ile çalıĢma durumları 

arasında istatistiksel olarak farkın anlamlı olmadığı görülmektedir (p>0,05). ÇalıĢmayan 

gebelerin, genel alınan sosyal destek algıları (49,69±14,17) ile sağlık personelinden 

(7,71±6,46) ve arkadaĢtan alınan sosyal destek algılarının (17,34±8,52) anlamlı olarak 

daha düĢük olduğu saptanmıĢtır (p<0,05). 

AraĢtırmaya katılan gebelerin “Algılanan aile sosyal destek boyutu” alt boyutu dıĢında 

diğer alt boyutlar ve ÇBASDÖ toplam puan ortalamaları ile sosyal güvence durumu 

arasında istatistiksel olarak fark anlamlı bulunmamıĢtır (p>0,05). Sosyal güvencesi 

olmayan gebelerin (23,02±5,63) aileden alınan sosyal destek algılarının anlamlı olarak 

daha düĢük olduğu bulunmuĢtur (p<0,05). 
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Çizelge 4.10. Gebelerin EĢlerinin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre ÇBASDÖ ve Alt Boyutlarından 

Aldıkları Puan Ortalamalarının Dağılımı   

EĢlerinin Sosyo-

Demografik 

Özellikleri  

n 

ÇBASDÖ ve Alt Boyutları 

Algılanan Aile 

sosyal destek 

boyutu 

Algılanan Özel 

Bir Ġnsan 

(Sağlık 

Personeli) 

sosyal destek 

boyutu 

Algılanan 

ArkadaĢ 

sosyal destek 

boyutu 

ÇBASDÖ 

Toplam puanı 

±SS ±SS ±SS ±SS 

EĢinin YaĢı
* 

18-24 yaĢ (a) 48 24,41± 5,48 7,83±5,80 17,35±8,52 49,60±14,45 

25-31 yaĢ (b) 185 24,74± 5,07 8,36±7,21 18,04±8,50 51,15±14,46 

32-38 yaĢ (c) 126 24,63± 4,68 8,15±6,75 18,30±8,26 51,08±13,59 

39 yaĢ ve üzeri (d) 34 23,47±5,82 5,97±4,37 16,97±8,66 46,41±14,23 

p 0,598 0,291 0,816 0,305 

EĢinin Öğrenim Düzeyi
* 

Okuryazar değil (a) 11 23,18±7,57 7,36±6,16 17,63±9,71 48,18±16,55 

Okuryazar (b) 42 25,50±3,87 6,47±5,37 17,14±8,76 49,11±10,77 

Ġlköğretim mezunu (c) 185 24,21±5,30 7,65±6,57 16,83±8,51 48,70±14,96 

Lise mezunu (d) 100 25,05±4,74 8,03±6,54 18,91±8,46 51,99±13,84 

Üniversite mezunu (e) 55 24,40±5,02 10,56±7,95 20,63±6,78 55,60±12,74 

p 0,391 0,029 0,031 0,018 

Tukey HSD  - b-e, c-e c-e c-e 

EĢinin ÇalıĢma Durumu
** 

ÇalıĢıyor 364 24,79±4,72 8,04±6,73 18,21±8,30 51,05±13,60 

ÇalıĢmıyor 29 21,65±7,77 7,75±6,59 14,58±9,25 44,00±19,22 

p 0,001 0,824 0,025 0,010 
* 
Tek yönlü varyans analizi 

**
 Bağımsız iki grup t testi 

 

 

Gebelerin eĢlerinin sosyo-demografik özelliklerine göre ÇBASDÖ ve alt 

boyutlarından aldıkları puan ortalamalarının değerleri Çizelge 4.10’da gösterilmiĢtir. 

Çizelge incelendiğinde, gebelerin eĢlerinin yaĢlarına göre ÇBASDÖ ve alt 

boyutlarından aldıkları puan ortalamaları arasında farkın istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığı görülmektedir (p>0,05).  

Gebelerin sadece “Algılanan aile sosyal destek boyutu” alt boyutu ile eĢlerinin 

öğrenim düzeyleri arasında istatistiksel olarak farkın anlamlı olmadığı görülmektedir 

(p>0,05). EĢi üniversite mezunu gebelerin, genel alınan sosyal destek algıları 
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(55,60±12,74) ile sağlık personelinden (10,56±7,95) ve arkadaĢtan alınan sosyal destek 

algılarının (20,63±6,78) anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptanmıĢtır (p<0,05). 

Gebelerin “Algılanan özel bir insan (sağlık personeli) destek boyutu” alt boyutu 

ile eĢlerinin çalıĢma durumları arasında istatistiksel olarak farkın anlamlı olmadığı 

görülmektedir (p>0,05). EĢleri çalıĢmayan gebelerin, genel alınan sosyal destek algıları 

(44,00±19,22) ile aileden (21,65±7,77) ve arkadaĢtan alınan sosyal destek algılarının 

(14,58±9,25) anlamlı olarak daha düĢük olduğu saptanmıĢtır (p<0,05). 

 

 

Çizelge 4.11. Gebelerin Obstetrik Öykülerine ĠliĢkin Özelliklerine Göre ÇBASDÖ ve Alt Boyutlarından 

Aldıkları Puan Ortalamalarının Dağılımı  

Obstetrik 

Öykülerine ĠliĢkin 

Özellikleri 

n 

ÇBASDÖ ve Alt Boyutları 

Algılanan Aile 

Sosyal Destek 

Boyutu 

Algılanan Özel 

Bir Ġnsan 

(Sağlık 

Personeli) 

Sosyal Destek 

Boyutu 

Algılanan 

ArkadaĢ 

Sosyal Destek 

Boyutu 

ÇBASDÖ 

Toplam Puanı 

±SS ±SS ±SS ±SS 

Gravida Öyküsü
* 

Primigravida 124 24,13±5,86 9,01±7,25 18,15±7,87 51,30±14,77 

Multigravida 269 24,75±4,65 7,56±6,41 17,85±8,67 50,17±13,91 

p 0,262 0,058 0,736 0,464 

YaĢayan Çocuk Sayısı
** 

Yok (a) 150 24,58±5,49 8,70±7,14 18,50±8,04 51,79±14,40 

1 çocuk (b) 118 24,90±4,06 8,54±7,11 18,54±8,70 51,99±14,26 

2 çocuk ve üzeri (c) 125 24,20±5,39 6,72±5,54 16,72±8,51 47,64±13,50 

p 0,554 0,030 0,147 0,022 

Tukey HSD  - a-c - a-c, b-c 

Trimester
** 

Birinci trimester (a) 131 24,34±5,41 7,68±6,36 19,01±8,44 51,04±14,23 

Ġkinci trimester (b) 131 24,69±4,84 8,12±7,18 18,04±8,47 50,87±14,08 

Üçüncü trimester (c) 131 24,64±4,96 8,25±6,59 16,78±8,24 49,68±14,29 

p 0,834 0,771 0,099 0,702 
*
 Bağımsız iki grup t testi  

**
 Tek yönlü varyans analizi 
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Gebelerin obstetrik öykülerine göre ÇBASDÖ ve alt boyutlarından aldıkları 

puan ortalamalarının değerleri Çizelge 4.11’de gösterilmiĢtir.  Gebelerin ÇBASDÖ ve 

alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları ile gravida öyküsü ve trimesterleri arasında 

istatistiksel olarak fark anlamlı bulunmamıĢtır (p>0,05).  

AraĢtırmaya katılan gebelerin, “Algılanan aile sosyal destek boyutu” ve 

“Algılanan arkadaĢ sosyal destek boyutu” alt boyutları ile yaĢayan çocuk sayıları 

arasında istatistiksel olarak farkın anlamlı olmadığı görülmektedir (p>0,05). YaĢayan 

çocuk sayıları iki ve daha fazla olan gebelerin, genel alınan sosyal destek algıları 

(47,64±13,50) ile sağlık personelinden (6,72±5,54) alınan sosyal destek algılarının 

anlamlı olarak daha düĢük olduğu saptanmıĢtır (p<0,05). 
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Çizelge 4.12. Gebelerin GPSDÖ ve ÇBASDÖ’lerin Toplam ve Alt Boyutlarından Aldıkları Puan 

Ortalamaları Arasındaki ĠliĢki 

GPSDÖ 
Ġstatistiksel 

Değerler 

ÇBASDÖ 

Algılanan Aile 

Sosyal Destek 

Boyutu 

Algılanan 

Özel Bir 

Ġnsan (Sağlık 

Personeli) 

Sosyal Destek 

Boyutu 

Algılanan 

ArkadaĢ 

Sosyal Destek 

Boyutu 

ÇBASDÖ 

Toplam Puanı 

GPSDÖ Toplam 

Puanı 

rꜝ    0,439
**

 0,090    0,198
**

    0,317
**

 

p <0,001 0,073 <0,001 <0,001 

n 393 393 393 393 

Gebelik ve EĢ 

ĠliĢkisine Ait 

Özellikler 

rꜝ    0,356
**

    0,137
**

    0,155
**

    0,284
**

 

p <0,001 0,007 0,002 <0,001 

n 393 393 393 393 

Kaygı ve Strese Ait 

Özellikler 

rꜝ    0,188
**

 -0,042 0,069 0,089 

p <0,001 0,409 0,170 0,079 

n 393 393 393 393 

Aile Ġçi ġiddete Ait 

Özellikler 

rꜝ    0,396
**

 0,079    0,210
**

    0,303
**

 

p <0,001 0,119 <0,001 <0,001 

n 393 393 393 393 

Psikososyal Destek 

Sistemine Ait 

Özellikler 

rꜝ    0,305
**

    0,182
**

    0,183
**

    0,304
**

 

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

n 393 393 393 393 

Ailesel Özellikler 

rꜝ    0,459
**

  0,107
*
    0,151

**
    0,304

**
 

p <0,001 0,033 0,003 <0,001 

n 393 393 393 393 

Gebeliğe ĠliĢkin 

Fiziksel-Psikososyal 

DeğiĢikliklere Ait 

Özellikler 

rꜝ    0,167
**

  -0,103
*
 0,064 0,049 

p 0,001 0,042 0,203 0,331 

n 393 393 393 393 

* p<0,05, ** p<0,01, ꜝ pearson korelasyon katsayısı 

 

 

Gebelerin GPSDÖ ve ÇBASDÖ’lerin toplam ve alt boyutlarından aldıkları puan 

ortalamaları arasındaki iliĢki Çizelge 4.12’de verilmiĢtir. Çizelge genel olarak 

incelendiğinde, gebelerin algılanan aile sosyal destek boyutu puan ortalamaları arttıkça, 

GPSDÖ ve tüm alt boyutlarının puan ortalamalarının zayıf ve pozitif yönde etkilendiği 

belirlenmiĢtir (r =0,439, 0,356, 0,188, 0,396, 0,305, 0,459, 0,167 p<0,01). Gebelerin 

algılanan özel bir insan (sağlık personeli) sosyal destek boyutu puan ortalamaları 
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arttıkça, gebelik ve eĢ iliĢkisine ait özellikler, psikososyal destek sistemine ait özellikler, 

ailesel özellikler alt boyutları puan ortalamalarının çok zayıf ve pozitif yönde, gebeliğe 

iliĢkin fiziksel-psikososyal değiĢikliklere ait özellikler alt boyutu puan ortalamalarının 

ise çok zayıf ve negatif yönde etkilendiği saptanmıĢtır (r =0,137, 0,182, 0,107, -0,103 

p<0,01). Gebelerin algılanan arkadaĢ sosyal destek boyutu puan ortalamaları arttıkça, 

GPSDÖ ve gebelik ve eĢ iliĢkisine ait özellikler, aile içi Ģiddete ait özellikler, 

psikososyal destek sistemine ait özellikler ve ailesel özellikleri alt boyutları puan 

ortalamalarının çok zayıf ve pozitif yönde etkilendiği belirlenmiĢtir  (r =0,198, 0,155, 

0,210, 0,183, 0,151 p<0,01). ÇBASDÖ toplam puan ortalaması arttıkça, GPSDÖ ve 

gebelik ve eĢ iliĢkisine ait özellikler, aile içi Ģiddete ait özellikler, psikososyal destek 

sistemine ait özellikler ve ailesel özellikleri alt boyutları puan ortalamalarının zayıf ve 

pozitif yönde etkilendiği bulunmuĢtur  (r =0,317, 0,284, 0,303, 0,304, 0,304 p<0,01). 

Gebelerin kaygı ve strese ait özellikler alt boyut puan ortalamalarının sadece algılanan 

aile sosyal destek boyutu arttıkça çok zayıf yönde arttığı saptanmıĢtır (r =0,188, 

p<0,01). Genel olarak gebelerin sosyal destek algıları arttıkça, gebeliğe iliĢkin fiziksel-

psikososyal değiĢiklere ait özelliklere iliĢkin psikososyal sağlık düzeyleri dıĢında 

psikososyal sağlık düzeylerinin zayıf oranda arttığı belirlenmiĢtir. 
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5. TARTIġMA 

 

 

Bu bölümde araĢtırmamızdan elde edilen bulgular literatür bilgileri 

doğrultusunda aĢağıda verilen baĢlıklar altında tartıĢılmıĢtır: 

 Gebelerin GPSDÖ ve alt boyutlarına yönelik bulguların tartıĢılması, 

 Gebelerin ÇBASDÖ ve alt boyutlarına yönelik bulguların tartıĢılması, 

 Gebelerin psikososyal sağlık durumları ile algıladıkları sosyal destek arasındaki 

iliĢkiye yönelik bulguların tartıĢılması. 

 

 

Gebelerin GPSDÖ ve Alt Boyutlarına Yönelik Bulguların TartıĢılması 

Psikososyal sağlık depresyon, stres, öz-yeterlilik, sosyal destek gibi ruhsal ve 

sosyal alanları kapsayan çok boyutlu bir kavram olarak tanımlanmaktadır (14). Gebelik 

döneminde psikososyal sağlığın, özellikle anne ve bebek sağlığını önemli derecede 

etkilediği ve bozulduğunda preeklemsi, düĢük doğum ağırlıklı bebek gibi birçok 

komplikasyona yol açtığı belirtilmektedir (14,37-40). Bu nedenlerden dolayı gebelerin 

psikososyal sağlık düzeylerini belirlemek önem kazanmaktadır (20,37-42). Ayrıca 

gebelikte psikososyal sağlığı inceleyen çalıĢma çok nadir olduğundan psikososyal 

sağlığın boyutlarından olan depresyon, stres ve anksiyeteye yönelik yapılan 

çalıĢmalarda araĢtırmamızdan elde ettiğimiz psikososyal sağlığa ait bulgular ile birlikte 

tartıĢılmaktadır. 

Boybay Koyuncu ve Dereli Yılmaz’ın (33) çalıĢmasında, gebelerin psikososyal 

sağlık puan ortalamalarının 3,95 ve psikososyal sağlık durumlarının iyi düzeyde olduğu 

belirlenmiĢtir. Bekmezci’nin (62) çalıĢmasında da, gebelerin psikososyal sağlık puan 

ortalamalarının 4,15 ve psikososyal sağlık durumlarının iyi düzeyde olduğu tespit 

edilmiĢtir. Bizim araĢtırmamızda gebelerin psikososyal sağlık durumlarının iyi düzeyde 

(4,02±0,41) (Çizelge 4.4) olduğu ve ülkemizde yapılan çalıĢmalar ile benzerlik 

göstermekteyken diğer çalıĢmalar (13,21) ile benzerlik göstermediği belirlenmiĢtir. 

Woods ve arkadaĢlarının (13) çalıĢmasında, gebelikte psikososyal sağlığın 

boyutlarından biri olan stresin yaygın ve yüksek seviyelerde olduğu saptanmıĢtır. 
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Carolan-Olah ve arkadaĢlarının (21) çalıĢmasında, gebelerde psikososyal sağlığın 

boyutları olan stres, anksiyete ve depresyon belirtilerinin çok yüksek seviyelerde olduğu 

tespit edilmiĢtir.  

Keskin’in (63) çalıĢmasında, gebelerin GPSDÖ alt boyutlarından aldıkları puan 

ortalamaları sırasıyla 4,78, 4,12, 4,82, 4,51, 4,75 ve 4,44 olarak saptanmıĢtır. Sözeri’nin 

(64) çalıĢmasında ise gebelerin GPSDÖ alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları 

sırasıyla 3,74, 3,46, 4,69, 4,08, 3,95 ve 3,90 olarak belirlenmiĢtir. AraĢtırmamızda 

GPSDÖ alt boyut puan ortalamaları sırasıyla, “4,18±0,57”, “3,42±0,72”, “4,61±0,44”, 

“3,68±0,63”, “4,30±0,59” ve “3,88±0,68” dir (Çizelge 4.4). Ġncelenen çalıĢmalar ile 

araĢtırma bulgularımız benzerlik göstermemektedir. Gebelerin psikososyal sağlık 

durumlarına yönelik çalıĢmaların benzerlik göstermeme nedeninin, araĢtırmanın 

yapıldığı yerin ve örnekleme alınan gebelerin özelliklerinden kaynaklandığı 

düĢünülmektedir. 

Yapılan çalıĢmalarda gebelikte psikososyal sağlığı etkileyen faktörlerin 

belirlenmesinin, hem gebenin hem de fetüsün sağlığını sürdürebilmesi için önemli 

olduğu belirtilmektedir (17,21,36,50,65). Gebelikte psikososyal sağlığı etkileyen 

faktörler arasında gebenin eĢinin de önemli bir yeri olduğu ifade edilmektedir 

(15,16,20,21,66,67). Bu açıdan araĢtırmada gebelerin psikososyal sağlık durumlarının 

belirlenmesinin yanı sıra, bu sağlık durumları etkileyebileceği düĢünülen faktörler 

eĢlerin özellikleri ile birlikte incelenmiĢtir. Gebelerin eĢlerinin yaĢı, gebelerin 

psikososyal sağlık durumlarını etkileyebileceği düĢünülen faktörlerden biridir. Hem 

gebenin hem de eĢinin yaĢının, psikososyal sağlığı değerlendirmede önemli bir 

belirleyici olduğu belirtilmektedir (4,5,7,32,33). Boakye-Yiadom ve arkadaĢlarının (68) 

yaptığı çalıĢmada, yaĢı daha büyük olan gebelerin stres düzeylerinin de daha yüksek 

olduğu,  Carolan-Olah ve arkadaĢlarının (21) çalıĢmasında ise bir önce ki çalıĢmanın 

tam tersine genç yaĢtaki gebelerde algılanan stres düzeyinin daha yüksek olduğu 

bulunmuĢtur. Chan ve arkadaĢlarının (17) yaptıkları çalıĢmada da, ilk trimesterdeki 

gebelerin yaĢları arttıkça anksiyete belirtilerinin görülme olasılığının azaldığı 

belirlenmiĢtir. Boybay Koyuncu ve Dereli Yılmaz’ın (33) yaptığı çalıĢmada, gebelerin 

ve eĢlerinin yaĢları arttıkça psikososyal sağlık düzeylerinin azaldığı belirlenmiĢtir. 

Bizim araĢtırmamızda 25 yaĢından küçük olan gebeler ile 31 yaĢından büyük olan 

gebelerin kaygı ve strese ait özelliklerine iliĢkin psikososyal sağlık düzeylerinin diğer 



46 

 

yaĢlara göre daha düĢük olduğu ve hem gebelerin hem de eĢlerinin yaĢı artıkça 

psikososyal sağlık düzeyleri ile gebelik ve eĢ iliĢkisine ait özellikler alt boyutuna iliĢkin 

psikososyal sağlık düzeylerinin azaldığı tespit edilmiĢtir. Ayrıca eĢlerin yaĢları arttıkça 

gebelerin psikososyal destek sistemine ait özellikler ve ailesel özellikler alt boyutlarına 

iliĢkin psikososyal sağlık düzeylerinin de azaldığı belirlenmiĢtir (Çizelge 4.5, Çizelge 

4.6). AraĢtırmamızda erken yaĢtaki gebelerin kaygı ve strese ait özelliklerine yönelik 

elde edilen bulgular Carolan-Olah (21) ve Chan’in arkadaĢları (17) ile yaptıkları 

çalıĢmalar ile benzerlik göstermekteyken, ileri yaĢlara yönelik elde edilen bulgu ise 

Boakye-Yiadom ve arkadaĢlarının (68) çalıĢması ile benzerlik göstermektedir. Bunun 

durumun hem genç hem de ileri yaĢtaki gebelerin gebelik sayısı, çalıĢma ve ekonomik 

durumu ile iliĢkili olabileceği düĢünülmektedir. Gebenin ve eĢinin yaĢının artmasına 

bağlı psikososyal sağlık düzeylerinin azalması bulgumuz Boybay Koyuncu ve Dereli 

Yılmaz’ın (33) yaptığı çalıĢma ile benzerlik göstermektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda 

hem gebenin hem de eĢlerin yaĢ faktörünün psikososyal sağlığı neden etkilediğini 

inceleyen araĢtırmaların yapılması ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda hemĢirelik 

müdahalelerinin uygulanması ve gebeler ile birlikte eĢlere de danıĢmanlık verilmesinin 

gebelerin psikososyal sağlık düzeylerini arttırmada etkili olacağı düĢünülmektedir.  

Öğrenim düzeyi; kadınların üretken, kaliteli yaĢamalarının ve sağlık sorunlarını 

çözüme kavuĢturmalarının ön koĢulu olarak belirtilmektedir (69). Gebelerin ve eĢlerinin 

öğrenim düzeyleri arttıkça, psikososyal sağlığın bileĢenlerinden depresyon, anksiyete ve 

stres semptomlarının azaldığı belirtilmektedir (66,67,70). GüneĢtaĢ’ın (56) çalıĢmasında 

gebenin ve eĢinin öğrenim düzeyleri arttıkça kaygı düzeylerinin azaldığı saptanmıĢtır. 

Boybay Koyuncu ve Dereli Yılmaz’ın (33) çalıĢmasında, ilkokul mezunu olan gebelerin 

psikososyal destek sistemine ait özellikler alt boyutuna iliĢkin psikososyal sağlık 

durumlarının daha düĢük düzeyde olduğu ve eĢlerinin öğrenim düzeyleri azaldıkça 

gebelerin psikososyal sağlık düzeylerinin de azaldığı belirlenmiĢtir. Sözeri’nin (64) 

çalıĢmasında, gebelerin öğrenim düzeyleri arttıkça psikososyal destek gereksinimine ait 

özellikler alt boyutuna iliĢkin psikososyal sağlık durumlarının olumlu yönde etkilendiği 

saptanmıĢtır. AraĢtırmamızda gebelerin öğrenim düzeyleri arttıkça gebelik ve eĢ 

iliĢkisine ait ve gebelerin ve eĢlerin öğrenim düzeyi arttıkça psikososyal destek 

sistemine ait özellikler alt boyutlarına iliĢkin psikososyal sağlık durumlarının olumlu 

yönde etkilendiği belirlenmiĢtir (Çizelge 4.5, Çizelge 4.6). AraĢtırma bulgularımız 
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psikososyal sağlığın bileĢenleri ile yapılan çalıĢmalar (66,67,70) ve diğer çalıĢmalarla 

(33,56,64) benzerlik göstermektedir. AraĢtırmada gebelerin ve eĢlerinin öğrenim 

düzeyleri arttıkça psikososyal destek sistemlerine ait özelliklerine iliĢkin psikososyal 

sağlık düzeylerinin artması, öğrenim düzeyleri yüksek olan gebelerin ve eĢlerin gebelik 

ve doğum ile ilgili konularda gerekli bilgiye ve destek mekanizmalarına daha kolay 

ulaĢabilmeleriyle iliĢkilendirilebilir.  

Ailede gebeye yardım eden ve onu destekleyen, sıkıntılarını dinleyen bireylerin 

olması, gebelik sürecinin daha güzel bir döneme dönüĢmesini sağlayan faktörler 

arasında yer almaktadır (32). Aile üyeleri ile iliĢkileri zayıf olan gebelerin depresyon 

gibi psikososyal sağlık sorunlarıyla karĢılaĢma sıklığının daha yüksek olduğu 

belirtilmektedir (71). Boybay Koyuncu ve Dereli Yılmaz’ın (33) çalıĢmasında, geniĢ 

aileye sahip gebelerin psikososyal sağlık düzeyleri daha yüksek, Sözeri’nin (64) yaptığı 

çalıĢmada ise geniĢ aileye sahip gebelerin psikososyal sağlık düzeyleri daha düĢük 

belirlenmiĢtir. Bizim araĢtırmamızda geniĢ aileye sahip gebelerin psikososyal sağlık 

düzeyleri çekirdek aile yapısına sahip gebelerden daha yüksek düzeyde saptanmıĢtır 

(Çizelge 4.5). AraĢtırmamız Boybay Koyuncu ve Dereli Yılmaz’ın (33) çalıĢmasıyla 

benzerlik göstermekteyken, Sözeri’nin (64) çalıĢması ile benzerlik göstermemektedir. 

GeniĢ aileye sahip gebelerin psikososyal sağlık düzeylerinin daha yüksek düzeyde 

çıkması, çekirdek aile yapısına sahip gebelerin desteklenmesi ve aile içi iletiĢime 

yönelik aile terapileriyle iletiĢim becerilerinin arttırılmasının gerekliliğini 

düĢündürmektedir.   

ÇalıĢma hayatı, kadının ekonomik düzeyinin ve sosyal çevresinin artmasını 

sağlarken, öte yandan çalıĢma koĢulları gebelik ile birlikte kadının daha fazla sorun 

yaĢamasına neden olabilmektedir (72). Gebelerin eĢlerinin çalıĢma durumunun da 

sosyal ortamların ve ailenin gelir düzeyinin artmasını sağlayarak gebelikte psikososyal 

sağlığı etkilediği ifade edilmektedir (66). Bu nedenle gebelerin psikososyal sağlık 

durumlarını etkilediği düĢünülen faktörlerden diğeri de gebe ve eĢin çalıĢma 

durumudur. Literatürde, çalıĢan gebelerin psikososyal sağlık durumlarının daha iyi 

düzeyde olduğu belirlenmiĢtir (18,19,21,57,67). Studzinska ve arkadaĢları (20) 

yaptıkları çalıĢmada, çalıĢmayan gebelerde psikososyal sağlığın öğelerinden biri olan 

anksiyete belirtilerinin daha çok görüldüğünü belirlemiĢlerdir. Babacan GümüĢ ve 

arkadaĢlarının (73) yaptıkları çalıĢmada, çalıĢmayan gebelerin benlik saygısının daha 
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düĢük olduğu saptanmıĢtır. AraĢtırmada çalıĢan gebelerin gebeliğe iliĢkin fiziksel-

psikososyal değiĢikliklere ait özellikler alt boyutuna iliĢkin psikososyal sağlık 

durumlarının, çalıĢmayan gebelerden daha düĢük olduğu saptanmıĢtır. Bu çalıĢmalar 

araĢtırma bulgularımızla benzerlik göstermemektedir. AraĢtırmada çalıĢan gebelerin 

gebeliğe iliĢkin fiziksel-psikososyal değiĢikliklere ait özellikler alt boyutuna iliĢkin 

psikososyal sağlık durumlarının daha düĢük düzeyde olması, çalıĢma yaĢamının 

gebelikte psikososyal sağlığı nasıl etkilediğinin araĢtırılması ve belirlenen sonuçlar 

doğrultusunda çalıĢan gebelerin desteklenmesi gerekliliğini düĢündürmektedir   

(Çizelge 4.5).  

Boybay Koyuncu ve Dereli Yılmaz’ın (33) yaptığı çalıĢmada, eĢleri çalıĢan 

gebelerin psikososyal sağlık durumlarının daha yüksek düzeyde olduğu bulunmuĢtur. 

AraĢtırmamızda eĢleri çalıĢmayan gebelerin psikososyal sağlık durumlarının eĢleri 

çalıĢan gebelerden daha düĢük düzeyde olduğu saptanmıĢtır (Çizelge 4.6). AraĢtırmamız 

incelenen çalıĢma ile benzerlik göstermektedir. Bu durumun, eĢleri çalıĢmayan 

gebelerin düĢük gelir düzeyine sahip olmaları ve sosyal güvencelerinin olmamalarıyla 

iliĢki olabileceği düĢünülmektedir. 

Günümüzde birçok hizmete ulaĢmada büyük bir rolünün olduğu düĢünülen gelir 

düzeyinin de gebelikte psikososyal sağlığı etkileyen önemli bir faktör olabileceği 

düĢünülmüĢtür. Literatürde, gebelerin gelir düzeyleri arttıkça psikososyal sağlık 

durumlarının olumlu yönde etkilendiği belirtilmektedir (18,19,21,33,56,63,67). 

Ġncelenen çalıĢmalarda ise, gelir düzeyi düĢük olan gebelerde benlik saygısının daha 

düĢük olduğu, anksiyete ve depresyon görülme olasılığının daha yüksek olduğu 

belirlenmiĢtir (20,73,74). AraĢtırmamızda gebelerin gelir düzeyi arttıkça psikososyal 

sağlık düzeylerinin de arttığı saptanmıĢtır (Çizelge 4.5).  AraĢtırmamız hem literatür ile 

hem de incelenen diğer çalıĢmalar ile benzerlik göstermektedir. Elde edilen bulgu, gelir 

düzeyi düĢük olan gebelerin psikososyal sağlığa yönelik daha fazla danıĢmanlık 

hizmetine ihtiyaç duyabileceklerini ve hemĢirelerin bu gebeleri risk grubu altında 

değerlendirmeleri gerektiğini düĢündürmektedir.  

Sosyal güvence, sağlık hizmetlerine ulaĢmada büyük bir etkiye sahiptir. 

Lancaster ve arkadaĢlarının (15) yapmıĢ olduğu çalıĢmada, gebelerin sosyal güvence 

durumları ile gebelik döneminde psikososyal sağlık sorunlarından depresyon 

belirtilerinin görülmesi arasında önemli bir iliĢki olduğu saptanmıĢtır.  Bu araĢtırmada 
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sosyal güvencesi olan gebelerin psikososyal sağlık durumlarının, sosyal güvencesi 

olmayan gebelerden daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir (Çizelge 4.5). Lancaster ve 

arkadaĢlarının (15) çalıĢması ile araĢtırma bulgularımızla benzerlik göstermektedir. 

Sosyal güvencesi olan gebelerin psikososyal sağlık durumlarının daha iyi düzeyde 

olması, gebelerin bu dönemde geliĢebilecek fiziksel ve psikolojik komplikasyonlara 

yönelik yeterli tıbbi yardım almada kendilerini daha güvende hissetmelerinden 

kaynaklanabilir. 

AraĢtırmamızda gebelerin obstetrik öykülerinin de psikososyal sağlık 

durumlarını etkileyebileceği düĢünülmüĢ; gebelerin gravida öyküsü, yaĢayan çocuk 

sayısı ve trimesterlerinin psikososyal sağlık durumlarını etkileyip etkilemedikleri 

incelenmiĢtir.  

Ġlk kez gebelik yaĢayan primigravida kadınların ne yaĢayacaklarını 

bilmemelerine bağlı anksiyete ve stres yaĢadıkları, daha önce gebelik yaĢamıĢ 

multigravida kadınların ise olumsuz gebelik ve doğum tecrübelerine bağlı kaygı ve stres 

yaĢayabildikleri bilinmektedir (7). AraĢtırmamızda gebelerin kaygı ve strese ait 

özellikler alt boyutuna iliĢkin psikososyal sağlık düzeylerinin, primigravida gebelerde 

multigravida gebelere göre daha düĢük düzeyde olduğu belirlenmiĢtir (Çizelge 4.7). 

AraĢtırma bulgularımız primigravida gebelerin literatür bilgisi ile benzerlik 

göstermekteyken, multigravida gebelerin literatür bilgisi ile benzerlik 

göstermemektedir. Bu durumun multigravida gebelerin obstetrik öykülerinin 

farklılığından kaynaklandığı düĢünülmektedir. Keskin’in (63) çalıĢmasında, 

multigravida gebelerin psikososyal sağlık durumlarının, primigravida gebelere göre 

daha düĢük düzeyde olduğu saptanmıĢtır. AraĢtırmamızda da multigravida gebelerin 

kaygı ve strese ait özelliklere iliĢkin psikososyal sağlık düzeyleri dıĢında psikososyal 

sağlık durumlarının, primigravida gebelere göre daha düĢük düzeyde olduğu 

saptanmıĢtır (Çizelge 4.7). AraĢtırmamız bu çalıĢma ile benzerlik göstermektedir. Bu 

sonuç, hemĢirelerin deneyimli gebeler olarak düĢünülen multigravida gebeleri 

psikososyal sağlık açısından daha ayrıntılı değerlendirmesi gerektiğini 

düĢündürmektedir.  

Sözeri’nin (64) yaptığı çalıĢmada, gebelerin çocuk sayısı arttıkça psikososyal 

sağlık durumlarının olumsuz yönde etkilendiği belirlenmiĢtir. AraĢtırmamızda gebelerin 

yaĢayan çocuk sayıları arttıkça psikososyal sağlık durumlarının kaygı ve strese ait 
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özellikler alt boyutuna iliĢkin psikososyal sağlık durumları dıĢında olumsuz düzeyde 

etkilendiği saptanmıĢtır (Çizelge 4.7). AraĢtırmamız Sözeri’nin çalıĢması ile benzerlik 

göstermektedir. AraĢtırmamızdan elde ettiğimiz bu sonuç, çocuk sayısı arttıkça 

gebelerin sorumluluklarının da çok daha fazla olduğunu, tükenmiĢlik düzeylerinin 

arttığını ve desteklerinin yetersiz kaldığını düĢündürmektedir. Gebelerin kaygı ve strese 

ait özellikler alt boyutuna iliĢkin psikososyal sağlık durumlarının ise, gebelerin yaĢayan 

çocuk sayıları arttıkça olumlu düzeyde etkilendiği belirlenmiĢtir (Çizelge 4.7). Bu 

sonuç, çocuk sahibi olan gebelerin gebelik ve doğum hakkında deneyimli olması ile 

iliĢkilendirilebilir. 

AraĢtırmamızda gebelerin psikososyal sağlık durumlarını etkileyebileceği 

düĢünülen faktörlerden birinin trimester olduğu düĢünülmüĢtür. Studzinska (20) ve 

arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmada, hem anksiyete hem de depresyon sıklığının birinci ve 

üçüncü trimesterde olan gebelerde ikinci trimesterde olan gebelere göre daha yüksek 

olduğu saptanmıĢtır. Keskin’in (63) çalıĢmasında, gebelerin tüm trimesterlerde 

psikososyal sağlıklarının iyi düzeyde olduğu belirlenmiĢtir. Gebelerin kaygı ve strese ait 

özellikler alt boyutuna iliĢkin psikososyal sağlık durumlarının birinci trimesterde en 

düĢük, ikinci trimesterde en yüksek ve üçüncü trimesterde düĢük düzeyde olduğu 

belirlenmiĢtir  (Çizelge 4.7). AraĢtırmamız Studzinska ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢma 

ile benzerlik göstermekteyken, Keskin’in çalıĢması ile benzerlik göstermemektedir. 

Elde edilen bulgunun, birinci trimesterdeki gebelerde belirsizlik duygusunun, üçüncü 

trimesterdeki gebelerde ise doğum korkusunun yaĢanmasından kaynaklanabileceğini 

düĢündürmektedir. 

 

 

Gebelerin ÇBASDÖ ve Alt Boyutlarına Yönelik Bulguların TartıĢılması 

Gebeliği riskli bir döneme dönüĢtürebilecek psikososyal sağlığı etkileyen önemli 

faktörlerden birinin de sosyal destek olduğu belirtilmektedir (26). Yapılan çalıĢmalar 

incelendiğinde, gebelerin algıladıkları sosyal desteklerinin yüksek düzeyde olduğu 

saptanmıĢtır (28,45,75,76). AraĢtırmamızda gebelerin algıladıkları sosyal desteklerinin 

orta düzeyde (ÇBASDÖ toplam puan ortalaması 50,53±14,18) olduğu bulunmuĢtur 

(Çizelge 4.8). Bu çalıĢmalar araĢtırma bulgularımızla benzerlik göstermemektedir. 

AraĢtırmamızda gebelerin sosyal desteklerinin orta düzeyde bulunmasının nedeni, 
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araĢtırmaya dahil edilen gebelerin sosyo-demografik özellikleriyle iliĢkilendirilebilir. 

ġen ve arkadaĢlarının (77) göçün gebelikteki depresyon, kaygı düzeyi ve sosyal destekle 

iliĢkisini belirlemek için yaptıkları çalıĢmada, gebelerin algılanan sosyal desteklerinin 

orta düzeyde olduğu saptanmıĢtır. Bu çalıĢma araĢtırmamızın sonuçları ile benzerlik 

göstermektedir.  

Mermer ve arkadaĢlarının (28) yaptığı çalıĢmada, gebelerin aileden, arkadaĢtan 

ve özel bir insandan alınan sosyal destek algılarının yüksek düzeyde olduğu 

saptanmıĢtır. Algılanan özel bir insanın gebenin eĢi olarak değerlendirildiği Yılmaz’ın 

(76) çalıĢmasında da gebelerin aileden, arkadaĢtan ve özel bir insandan aldıkları sosyal 

destek algılarının yüksek düzeyde olduğu belirlenmiĢtir. AraĢtırmamızda gebelerin 

aileden alınan sosyal destek algılarının yüksek (puan ortalaması 24,55±5,06), sağlık 

personelinden alınan sosyal destek algıların düĢük (puan ortalaması 8,02±6,71) ve 

arkadaĢtan alınan sosyal destek algılarının ise orta düzeyde (puan ortalaması 

17,94±8,41) olduğu belirlenmiĢtir (Çizelge 4.8). Bu çalıĢmalar araĢtırma sonuçlarımız 

ile paralellik göstermemektedir. AraĢtırmamızda elde ettiğimiz bu sonuçların 

kullandığımız yöntem ve metotların farklığından olabileceği düĢünülmüĢtür. Yıldırım 

ve arkadaĢlarının (78) algılanan özel bir insanı hemĢire olarak değerlendirdikleri 

çalıĢmada ise, gebelerin aileden aldıkları sosyal destek algılarının yüksek, hemĢireden 

aldıkları sosyal destek algılarının düĢük ve arkadaĢtan aldıkları sosyal destek algılarının 

ise orta düzeyde olduğu saptanmıĢtır. Bu çalıĢma araĢtırmadan elde ettiğimiz sonuçlarla 

paralellik göstermektedir. Gebelerin sağlık personelinden alınan sosyal destek 

algılarının düĢük olması, gebelerin sağlık personeline ulaĢma ve sağlık personeli ile 

iletiĢim kurmada sorun yaĢadıklarını düĢündürmektedir.    

EĢ, aile ve yakın çevreden sağlanan sosyal destek, gebeyi duygusal ve biliĢsel 

olarak rahatlatmakta ve gebenin stres etkenleri ile baĢ etmesini kolaylaĢtırmaktadır (71). 

Çelik ve arkadaĢlarının (42) çalıĢmasında, eĢten sağlanan duygusal desteğin gebede 

depresyon geliĢimini azalttığı belirtilmektedir. AraĢtırmamızda gebelerin algıladıkları 

sosyal desteği etkileyen faktörlerden bir tanesinin de eĢlerinin özellikleri olduğu 

düĢünülmektedir. Bu nedenle gebelerin sosyal desteklerini etkileyen faktörler gebelerin 

eĢlerinin özellikleriyle birlikte tartıĢılmaktadır.     

Gebelerin sosyal desteklerini etkileyen faktörlerden bir diğeri kadınların üretken 

ve kaliteli yaĢamalarının ön koĢulu olan öğrenim düzeyidir (69). Cheng ve 
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arkadaĢlarının (66) yaptığı çalıĢmada, gebelerin ve eĢlerinin öğrenim düzeyleri arttıkça 

gebelerin eĢlerinden aldıkları sosyal desteğin arttığı belirlenmiĢtir. Büyükkoca’nın (79) 

çalıĢmasında, eĢlerinin öğrenim düzeyi yüksek olan gebelerin eĢlerinden daha fazla 

destek aldıkları, sosyal çevrelerinin daha iyi, yaĢam koĢullarının daha rahat olduğu 

belirlenmiĢtir. Okanlı ve arkadaĢlarının (49) yaptığı çalıĢmada da, eĢlerin öğrenim 

düzeyleri arttıkça gebelerin sosyal destek düzeylerinin de arttığı saptanmıĢtır. ġentürk 

ve arkadaĢlarının (71) çalıĢmasında, sosyal destek ve depresyon arasındaki iliĢkiyi 

etkileyen önemli faktörlerden birinin gebenin öğrenim düzeyi olduğu saptanmıĢtır.  

AraĢtırmamızda gebelerin ve eĢlerinin öğrenim düzeyleri arttıkça sosyal destek algıları 

ile sağlık personeli ve arkadaĢtan alınan sosyal destek algılarının da arttığı belirlenmiĢtir 

(Çizelge 4.9, Çizelge 4.10). Bu çalıĢmalar araĢtırma bulgularımızla benzerlik 

göstermektedir. Öğrenim düzeyi ile sosyal destek arasındaki bu sonuç, yüksek öğrenim 

düzeyinin destek sistemlerinin farkındalığını arttırmada etkili olması ve sosyalleĢme ve 

iletiĢim becerisini geliĢtirebilmesiyle iliĢkilendirilebilir. 

ÇalıĢma hayatı, kadının ekonomik düzeyinin ve sosyal çevresinin artmasını 

sağlamaktadır (72). Gebelerin eĢlerinin çalıĢma durumunun da sosyal ortamların 

artmasını sağladığı ifade edilmektedir (66). Metin’in (75) çalıĢmasında,  çalıĢan 

gebelerin ve eĢlerin sosyal destek algısının daha yüksek olduğu saptanmıĢtır. Özdemir 

ve arkadaĢlarının (80) çalıĢmasında, eĢleri çalıĢan gebelerin arkadaĢtan aldıkları sosyal 

destek algılarının daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiĢtir. Fall ve arkadaĢlarının 

(19) yaptığı çalıĢmada, çalıĢan kadınların sosyal desteklerinin ev hanımı ve öğrenci olan 

gebelerinkinden daha yüksek düzeyde olduğunu belirlenmiĢtir. AraĢtırmada çalıĢan 

gebelerin sosyal destek algıları ile sağlık personeli ve arkadaĢtan aldıkları sosyal destek 

algılarının, çalıĢmayan gebelerden daha yüksek düzeyde olduğu ve eĢleri çalıĢan 

gebelerin sosyal destek algıları ile aile ve arkadaĢtan aldıkları sosyal destek algılarının, 

eĢleri çalıĢmayan gebelerden daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiĢtir (Çizelge 4.9, 

Çizelge 4.10). Bu çalıĢmalar araĢtırma bulgularımız ile benzerlik göstermektedir. Bu 

sonuçlar, çalıĢan gebelerin sağlık personeli ve arkadaĢlar gibi sosyal destek ağlarına 

daha kolay ulaĢabilir olduğunu ve çalıĢan eĢlerin gebelere daha fazla sosyal ortam 

sağlayabildiğini düĢündürmektedir. 

AraĢtırmamızda sosyal güvencesi olmayan gebelerin aileden aldıkları sosyal 

destek algılarının, sosyal güvencesi olan gebelerden daha düĢük düzeyde olduğu 
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belirlenmiĢtir (Çizelge 4.9). Okanlı ve arkadaĢlarının (49) yaptığı çalıĢmada, gebelerin 

sağlık güvencelerinin algıladıkları sosyal desteği etkilemediği saptanmıĢtır. Bu sonuç 

araĢtırma bulgularımızla benzerlik göstermemektedir. Elde ettiğimiz bulgu bize, 

gebelerin güven ve korunma ihtiyaçlarına cevap veren sağlık güvencelerinin eĢleri 

tarafından sağlanamadığını ve bu durumun gebelerin aileden alınan sosyal destek 

algılarını azalttığını düĢündürmektedir. 

AraĢtırmamızda gebelerin obstetrik özelliklerinin sosyal destek algılarını 

etkileyen faktörlerden biri olduğu düĢünülmüĢtür. Elsenbruch ve arkadaĢlarının (27) 

çalıĢmasında, çocuk sahibi olan gebelerin sosyal desteğinin azaldığı saptanmıĢtır. Ölçer 

ve arkadaĢlarının (81) çalıĢmasında da, yaĢayan çocuğu olmayan gebelerin algılanan 

sosyal desteklerinin daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. ġentürk ve arkadaĢlarının (71) 

çalıĢmasında ise, gebelerin yaĢayan çocuk sayıları arttıkça sosyal desteklerinin azaldığı 

saptanmıĢtır. AraĢtırmamızda gebelerin yaĢayan çocuk sayıları arttıkça sosyal destek 

algıları ile sağlık personelinden aldıkları sosyal destek algılarının azaldığı belirlenmiĢtir 

(Çizelge 4.11). AraĢtırmamız incelenen çalıĢmalar ile benzerlik göstermektedir. Bu 

araĢtırmada gebelerin yaĢayan çocuk sayıları arttıkça algılanan sosyal destek 

düzeylerinin azalmasının sebebi, tecrübeli anne olarak düĢünülüp çevresinden az destek 

görmesi ve hem gebelik hem de çocuk bakımının gebeye daha fazla sorumluluk ve iĢ 

yüklemesi olabilir. Ayrıca gebelerin yaĢayan çocuk sayıları arttıkça sağlık 

personelinden alınan sosyal destek algılarının azalmasının ise, gebelerin hem çocukları 

hem de kendi sağlık kontrolleri için hastaneye gittiklerinde karĢılaĢtıkları zorluklardan 

kaynaklandığı düĢünülmektedir.   

 

 

Gebelerin Psikososyal Sağlık Durumları ile Algılanan Sosyal Destekleri 

Arasındaki ĠliĢkiye Ait Bulguların TartıĢılması   

Kadınlar, yaĢamları boyunca menarĢ, gebelik, laktasyon, ve menopoz gibi 

oldukça önemli değiĢimler yaĢamaktadırlar. Bunlardan biri olan gebelik, fiziksel ve 

hormonsal değiĢiklerin yanı sıra gebenin çözemeyeceği ruhsal birçok değiĢiminde 

yaĢanabileceği riskli bir döneme dönüĢebilmektedir. Bu nedenle gebelerin, bu süreçte 

karĢılaĢabileceği psikososyal sorunların üstesinden gelebilmesi için sağlığı yükseltme 

etkisi olan sosyal desteğe önemli derecede ihtiyaçları oldukları belirtilmektedir (26). 
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Sosyal destek, değer, düĢünce ve duygu paylaĢımını sağlayarak ve yaĢamın getirdiği 

değiĢikliklere, yeni rollere uyumu destekleyerek, kiĢin karĢılaĢtığı zorlukların 

üstesinden gelmesini sağlayan bir ağ olarak tanımlanmaktadır. Bu ağın içinde eĢ, 

komĢu, arkadaĢlar ve akrabalar yer aldığı gibi hemĢireler, ebeler, psikologlar gibi sağlık 

ekibi üyeleri de yer almaktadır (82). Hem annenin psikososyal sağlığını hem de fetüs ve 

bebeğin sağlığını önemli derecede etkileyen sosyal desteğin, gebelik döneminde 

oldukça önemli olduğu vurgulanmaktadır (26-32). Kaplan ve arkadaĢlarının (83) 

çalıĢmasında, doğum öncesi dönemde destek aldıkları bireylerin olduğunu ifade eden 

gebelerin daha az kaygı yaĢadıkları belirtilmektedir. Okanlı ve arkadaĢlarının (49) 

yaptıkları çalıĢmada ise gebelerin ailelerinden alınan sosyal destek algıları arttıkça 

problem çözme becerilerinin olumlu yönde etkilendiği belirlenmiĢtir. Yıldırım ve 

arkadaĢlarının (78) yeni doğum yapmıĢ olan kadınlar ile yaptıkları çalıĢmada ise, 

aileden alınan sosyal destekleri yüksek olan kadınlarda postpartum depresyon riskinin 

azaldığı saptanmıĢtır.  AraĢtırmamızda gebelerin aileden alınan sosyal destek algıları 

arttıkça psikososyal sağlık düzeylerinin de zayıf oranda arttığı belirlenmiĢtir (Çizelge 

4.12). Psikososyal sağlık sorunlarından kaygı ve depresyonun sosyal destek varlığında 

azaldığını belirten çalıĢmalar (78,83) ve psikososyal sağlığı olumlu yönde etkileyen 

problem çözme becerisinin sosyal destek ile iliĢkisini inceleyen çalıĢma (49) ile 

araĢtırmamız benzerlik göstermektedir.  

Yıldırım ve arkadaĢlarının (78) algılanan özel bir insan sosyal destek boyutunda 

özel bir insanı hemĢire olarak belirtikleri çalıĢmada, hemĢireden alınan sosyal destek 

algıları artıkça postpartum depresyon sıklığının azaldığı belirlenmiĢtir. AraĢtırmamızda 

gebelerin sağlık personelinden aldıkları sosyal destek algılarının artması durumunda 

gebeliğe iliĢkin fiziksel-psikososyal değiĢikliklere ait özelliklerine yönelik psikososyal 

sağlık durumlarının zayıf oranda azaldığı belirlenmiĢtir (Çizelge 4.12). AraĢtırmamız 

psikososyal sağlığın boyutlarından biri olan depresyon ile bir sağlık personeli olan 

hemĢireden alınan sosyal destek algısını inceleyen Yıldırım ve arkadaĢlarının (78) 

çalıĢması ile benzerlik göstermemektedir. Bunun nedeninin araĢtırma örneklemimizin 

farklılığından kaynaklandığı düĢünülmektedir. AraĢtırmamızda ayrıca sağlık 

personelinden alınan sosyal destek algılarının, genel psikososyal sağlık üzerine bir etkisi 

olmadığı, gebelik ve eĢ iliĢkisine ait özellikler, psikososyal destek sistemine ait 

özellikler ve ailesel özelliklere iliĢkin psikososyal sağlık düzeylerini de çok zayıf pozitif 
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yönde etkilediği saptanmıĢtır (Çizelge 4.12). Bu durum bize, sağlık personelinin 

gebelere yeterli destek sağlayamadığını ve yanlıĢ uygulamalar ile gebelerin psikososyal 

sağlıklarını olumsuz olarak etkilediklerini düĢündürmektedir.  

AraĢtırmamızda gebelerin kaygı ve strese ait özellikler alt boyutuna iliĢkin 

psikososyal sağlık düzeylerini, sadece aileden alınan sosyal destek algılarının çok zayıf 

arttırdığı belirlenmiĢtir (Çizelge 4.12). Bu durum bize, gebelerin kaygı ve streslerine 

yönelik alabilecekleri sosyal destek kaynaklarının yetersiz olduğunu ve bu durumun 

hemĢirelik uygulamaları ile desteklenmesi gerektiğini düĢündürmektedir.  

AraĢtırmamızda gebelerin GPSDÖ ve alt boyutları toplam puan ortalamaları ile 

ÇBASDÖ ve alt boyutları toplam puan ortalamaları arasında, sağlık personelinden 

alınan sosyal destek algısı ile gebeliğe iliĢkin fiziksel-psikososyal değiĢiklere ait 

özelliklere yönelik psikososyal sağlık arasındaki iliĢki dıĢında genel olarak zayıf, pozitif 

yönde bir iliĢki olduğu belirlenmiĢtir (Çizelge 4.12). Gebelerin sosyal destek algıları 

arttıkça psikososyal sağlık durumlarının da kısmen daha iyi düzeye geldiği 

belirlenmiĢtir. Morikawa ve arkadaĢlarının (46) çalıĢmasında, gebelik döneminde sosyal 

desteğin artırılmasının gebeyi hem gebelik hem de postpartum depresyondan koruyucu 

etkiye sahip olduğu, depresyonu olan gebelerde bu etkinin depresyonu olmayan 

gebelere göre çok daha fazla olduğu ve depresyonla sosyal destek arasında negatif 

yönde anlamlı bir iliĢki olduğu bulunmuĢtur. Mirabzadeh ve arkadaĢlarının (45) yaptığı 

çalıĢmada, depresyon, anksiyete ve stresin doğrudan, stres verici yaĢam olaylarının ise 

dolaylı olarak erken doğuma neden olduğu, algılanan sosyal desteğin doğrudan 

sosyoekonomik durum kanalıyla, dolaylı olarak da stres, depresyon ve anksiyete 

kanalıyla erken doğuma neden olduğu ve algılanan sosyal destek ile depresyon, 

anksiyete ve stres arasında negatif zayıf anlamlı bir iliĢkinin olduğu saptanmıĢtır. 

Giesbrecht ve arkadaĢlarının (48) çalıĢmasında, yetersiz sosyal destek alan gebelerin 

psikolojik distreslerinin arttığı ve buna cevap olarak da yüksek seviyede kortizon 

salgıladıkları ve sosyal destek ile psikolojik distres arasında negatif yönde bir iliĢki 

olduğu tespit edilmiĢtir. Ġncelenen çalıĢmalarda psikososyal sağlığı olumsuz etkileyen 

depresyon, anksiyete, stres, psikolojik distres ile sosyal destek incelenmiĢ ve aralarında 

negatif anlamlı iliĢkiler bulunmuĢtur. AraĢtırmamız incelenen çalıĢmalarla benzerlik 

göstermektedir. AraĢtırmamızda elde ettiğimiz bu sonucun, gebelerde algılanan sosyal 
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desteğin gebelerin psikososyal sağlıklarını dolaylı olarak olumlu yönde etkilenmesinden 

kaynaklandığı düĢünülmektedir.    
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6. SONUÇLAR ve ÖNERĠLER 

 

 
6.1 Sonuçlar 

Bu bölümde araĢtırmamızdan elde edilen sonuçlar aĢağıda belirtilen üç baĢlık 

altında sunulmuĢtur: 

Gebelerin GPSDÖ ve alt boyutlarına yönelik sonuçlar, 

Gebelerin ÇBASDÖ ve alt boyutlarına yönelik sonuçlar, 

Gebelerin psikososyal sağlık durumları ile algıladıkları sosyal destek arasındaki 

iliĢkiye yönelik sonuçlar 

 

 

Gebelerin GPSDÖ ve Alt Boyutlarına Yönelik Sonuçlar 

 AraĢtırmamızda gebelerin GPSDÖ toplam ve alt boyutları puan ortalamaları 

incelendiğinde; psikososyal sağlık durumları ile gebelik ve eĢ iliĢkisine ait özellikler, 

kaygı ve strese ait özellikler, psikososyal destek sistemine ait özellikler ve gebeliğe 

iliĢkin fiziksel-psikososyal değiĢikliklere ait özellikler alt boyutlarına iliĢkin psikososyal 

sağlık durumlarının iyi, aile içi Ģiddete ait özellikler ve ailesel özellikler alt boyutlarına 

iliĢkin psikososyal sağlık durumlarının çok iyi düzeyde olduğu,  

 Gebelerin yaĢları arttıkça psikososyal sağlık durumları ile gebelik ve eĢ 

iliĢkisine ait özellikler alt boyutuna iliĢkin psikososyal sağlık durumlarının olumsuz 

etkilendiğinin saptanmıĢtır. Ayrıca 25-31 yaĢ aralığındaki gebelerin kaygı ve strese ait 

özellikler alt boyutuna iliĢkin psikososyal sağlık durumlarının, diğer yaĢ aralıklarındaki 

gebelere göre daha yüksek düzeyde olduğu,  

 Gebelerin öğrenim düzeyleri arttıkça gebelik ve eĢ iliĢkisine ait ve 

psikososyal destek sistemine ait özellikler alt boyutlarına iliĢkin psikososyal sağlık 

durumlarının olumlu yönde etkilendiği, 

 GeniĢ ailede yaĢayan gebelerin ailesel özellikler alt boyutuna iliĢkin 

psikososyal sağlık durumlarının, çekirdek ailede yaĢayan gebelere göre daha yüksek 

düzeyde olduğu, 
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 ÇalıĢan gebelerin gebeliğe iliĢkin fiziksel-psikososyal değiĢikliklere ait 

özellikler alt boyutuna iliĢkin psikososyal sağlık durumlarının, çalıĢmayan gebelerden 

daha düĢük düzeyde olduğu,  

 Gebelerin gelir düzeyi arttıkça psikososyal sağlık durumları ile gebelik ve eĢ 

iliĢkisine ait özellikler,  aile içi Ģiddete ait özellikler, psikososyal destek sistemine ait 

özellikler, ailesel özellikler ve gebeliğe iliĢkin fiziksel-psikososyal değiĢikliklere ait 

özellikler alt boyutlarına iliĢkin psikososyal sağlık durumlarının olumlu yönde 

etkilendiği,  

 Sosyal güvencesi olan gebelerin psikososyal sağlık durumları ile aile içi 

Ģiddete ait özellikler alt boyutuna iliĢkin psikososyal sağlık durumlarının, sosyal 

güvencesi olmayan gebelerden daha yüksek olduğu, 

 AraĢtırmada gebelerin eĢlerinin yaĢları arttıkça gebelerin psikososyal sağlık 

durumları ile gebelik ve eĢ iliĢkisine ait özellikler, psikososyal destek sistemine ait 

özellikler ve ailesel özellikler alt boyutlarına iliĢkin psikososyal sağlık durumlarının 

olumsuz yönde etkilendiği, 

 Gebelerin eĢlerinin öğrenim düzeyleri arttıkça psikososyal destek sistemine 

ait özellikler alt boyutuna iliĢkin psikososyal sağlık durumlarının daha iyi düzeyde 

olduğu,  

 AraĢtırmada eĢleri çalıĢmayan gebelerin psikososyal sağlık durumları ile 

gebelik ve eĢ iliĢkisine ait özellikler, aile içi Ģiddete ait özellikler, psikososyal destek 

sistemine ait özellikler ve ailesel özellikler alt boyutlarına iliĢkin psikososyal sağlık 

durumlarının eĢleri çalıĢan gebelerden daha düĢük düzeyde olduğu,  

 Bu araĢtırmada multigravida gebelerin psikososyal sağlık durumları ile 

gebelik ve eĢ iliĢkisine ait özellikler, psikososyal destek sistemine ait özellikler ve 

ailesel özellikler alt boyutlarına iliĢkin psikososyal sağlık durumlarının, primigravida 

gebelere göre daha düĢük düzeyde olduğu saptanmıĢtır. Gebelerin kaygı ve strese ait 

özellikler alt boyutuna iliĢkin psikososyal sağlık durumlarının ise, primigravida 

gebelerde multigravida gebelere göre daha düĢük düzeyde olduğu,  

 AraĢtırmamıza dahil edilen gebelerin yaĢayan çocuk sayıları arttıkça 

psikososyal sağlık durumları ile gebelik ve eĢ iliĢkisine ait özellikler, psikososyal destek 

sistemine ait özellikler ve ailesel özellikler alt boyutlarına iliĢkin psikososyal sağlık 

durumlarının olumsuz düzeyde etkilendiği saptanmıĢtır. Gebelerin kaygı ve strese ait 
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özellikler alt boyutuna iliĢkin psikososyal sağlık durumlarının ise, gebelerin yaĢayan 

çocuk sayıları arttıkça olumlu düzeyde etkilendiği, 

 Gebelerin kaygı ve strese ait özellikler alt boyutuna iliĢkin psikososyal 

sağlık durumlarının birinci trimesterde en düĢük, ikinci trimesterde en yüksek ve 

üçüncü trimesterde düĢük düzeyde olduğu belirlenmiĢtir. 

 

 

Gebelerin ÇBASDÖ ve Alt Boyutlarına Yönelik Sonuçlar 

 Gebelerin algılanan sosyal desteklerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiĢtir. 

Gebelerin aileden alınan sosyal destek algılarının yüksek, sağlık personelinden alınan 

sosyal destek algılarının düĢük ve arkadaĢtan alınan sosyal destek algılarının orta 

düzeyde olduğu, 

 AraĢtırmamızda gebelerin öğrenim düzeyleri arttıkça sosyal destek algıları 

ile sağlık personeli ve arkadaĢtan alınan sosyal destek algılarının da arttığı,  

 Bu araĢtırmada çalıĢmayan gebelerin sosyal destek algıları ile sağlık 

personeli ve arkadaĢtan aldıkları sosyal destek algılarının, çalıĢan gebelerden daha 

düĢük düzeyde olduğu, 

 AraĢtırmamızda sosyal güvencesi olmayan gebelerin aileden aldıkları sosyal 

destek algılarının, sosyal güvencesi olan gebelerden daha düĢük düzeyde olduğu,  

 Gebelerin eĢlerinin öğrenim düzeyleri arttıkça gebelerin sosyal destek 

algıları ile sağlık personeli ve arkadaĢtan aldıkları sosyal destek algılarının yükseldiği, 

 AraĢtırmamızda eĢleri çalıĢan gebelerin sosyal destek algıları ile aile ve 

arkadaĢtan aldıkları sosyal destek algılarının, eĢleri çalıĢmayan gebelerden daha yüksek 

düzeyde olduğu, 

 Gebelerin yaĢayan çocuk sayıları arttıkça sosyal destek algıları ile sağlık 

personelinden aldıkları sosyal destek algılarının azaldığı bulunmuĢtur. 

 

 

Gebelerin Psikososyal Sağlık Durumları ile Algılanan Sosyal Destekleri 

Arasındaki ĠliĢkiye Ait Sonuçlar 

 Gebelerin aileden alınan sosyal destek algıları artıkça psikososyal 

sağlıklarının zayıf düzeyde arttığı, 
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 Gebelerin sağlık personelinden alınan sosyal destek algılarının, genel 

psikososyal sağlık ile kaygı ve strese ait özellikler ve aile içi Ģiddete ait özellikler alt 

boyutlarına iliĢkin psikososyal sağlık düzeylerini etkilenmediği, 

 Gebelerin sağlık personelinden alınan sosyal destek algılarının arttıkça, 

gebelik ve eĢ iliĢkisine ait özellikler, psikososyal destek sistemine ait özellikler, ailesel 

özellikler alt boyutlarına iliĢkin psikososyal sağlıklarının çok zayıf düzeyde arttığı, 

gebeliğe iliĢkin fiziksel-psikososyal değiĢikliklere ait özellikler alt boyutuna yönelik 

psikososyal sağlıklarının çok zayıf düzeyde azaldığı, 

 Gebelerin arkadaĢtan alınan sosyal destek algıları arttıkça, genel psikososyal 

sağlık ile gebelik ve eĢ iliĢkisine ait özellikler, aile içi Ģiddete ait özellikler, psikososyal 

destek sistemine ait özellikler ve ailesel özellikleri alt boyutlarına iliĢkin psikososyal 

sağlıklarının çok zayıf düzeyde arttığı, 

 Gebelerin genel alınan sosyal destekleri arttıkça, genel psikososyal sağlık ile 

gebelik ve eĢ iliĢkisine ait özellikler, aile içi Ģiddete ait özellikler, psikososyal destek 

sistemine ait özellikler ve ailesel özellikleri alt boyutlarına iliĢkin psikososyal 

sağlıklarının zayıf düzeyde arttığı,  

 Genel olarak gebelerin sosyal destek algıları arttıkça, gebeliğe iliĢkin 

fiziksel-psikososyal değiĢiklere ait özelliklere iliĢkin psikososyal sağlık düzeyleri 

dıĢında psikososyal sağlık düzeylerinin zayıf oranda arttığı belirlenmiĢtir.    

 

 

6.2 Öneriler 

Bu araĢtırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda aĢağıda; 

 Erken ve ileri yaĢ gebeler ile ileri yaĢ eĢe sahip gebelerin psikososyal sağlık 

açısından bir risk grubunu oluĢturduklarının düĢünülmesi, daha dikkatli ve kapsamlı bir 

sağlık değerlendirilmesinin yapılması, eĢler ile birlikte aile terapisi almaya 

yönlendirilmeleri, 

 HemĢirenin gebe izlemlerinde psikososyal sağlığı ve sosyal desteği 

etkileyen sosyo-demografik özelliklere yönelik daha dikkatli bir değerlendirme 

yapması, risk faktörlerini belirleyip danıĢmanlık ve eğitim hizmetlerini oluĢabilecek 

sorunları önlemeye yönelik planlaması ve uygulaması,  
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; 

 HemĢirenin gebelerin psikososyal sağlıklarını ve sosyal desteklerini, eĢleri, 

aileleri ve destek aldıkları bireyler ile birlikte değerlendirilmesi, danıĢmanlık ve eğitim 

uygulamalarına gebelerle birlikte eĢlerini ailelerini ve destek aldıkları bireyleri katması, 

 Özellikle yaĢayan çocuğu olan, multigravida gebelerin psikososyal sağlık 

değerlendirmelerinin çok dikkatli yapılması, 

 Birinci trimester primigravida olan gebelerin kaygı ve stres yönünden daha 

kapsamlı değerlendirilmesi, 

 HemĢirelerin özellikle bu gruplarda (yaĢayan çocuğu olan, multigravida, 

birinci trimester primigravida) yer alan gebelere yönelik daha geniĢ çaplı bir 

değerlendirme yapması ve danıĢmanlık ve eğitim uygulamalarında bu gruplara öncelik 

vermesi, 

 Sağlık personelinin ve özellikle gebeye en yakın konumda yer alan 

hemĢirelerin, gebelerin sosyal destek ağlarını ve bunların psikososyal sağlıkları üzerine 

etkilerini çok dikkatli değerlendirilmesi ve sosyal destek ağının profesyonel bir öğesi 

olarak gebelere daha fazla destek vermeleri,  

 Gebelerin psikososyal sağlıklarının ve sosyal desteklerini daha iyi düzeye 

getirebilmek için sağlık kuruluĢlarında çocuk bakım birimlerinin ve gebelik boyunca 

katılımının sağlandığı gebe sınıflarının oluĢturulması, 

 Gebelerin sağlık değerlendirmesinde sadece fiziksel sağlığın değil, 

psikososyal sağlık ve sosyal desteklerin de değerlendirilmesini, izlenmesini ve bunun 

sürekliliğini sağlamaya yönelik sağlık kurumlarında kullanılmak üzere veri toplama 

formlarının oluĢturulması, bu formlarda elde edilen veriler doğrultusunda hemĢirenin 

gebelerin gerekli olan profesyonel desteği almasını sağlaması, 

 Sağlık kurumlarında sağlık profesyonellerine yönelik gebelerin psikososyal 

sağlık ve sosyal desteklerini kapsayan hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması,  

 Tüm sağlık profesyonellerinin ve tabi öncelikle kadın sağlığı alanında 

çalıĢan hemĢire, ebe ve doktorların psikososyal sağlık ve sosyal destek konularında 

hazırlanmıĢ hizmet içi eğitim programlarına dahil edilerek var olan bilgi ve becerilerinin 

uygulamada ortaya çıkmalarının sağlanması,  
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 Gebelerin psikososyal sağlık durumlarını ve sosyal desteklerini 

güçlendirmek için konsültasyon psikiyatri hemĢirelerinden danıĢmanlık almaya 

yönlendirilmeleri, 

 Gebelerin psikososyal sağlık durumlarını, sosyal desteklerinin etkileyen 

faktörleri ve psikososyal sağlık durumları ile sosyal destekleri arasındaki iliĢkiyi 

niteliksel incelemeler yaparak olayın derinlemesine araĢtırılması önerilmektedir. 
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EKLER 

 

 

EK – 1 

GEBELERĠN PSĠKOSOSYAL SAĞLIK DURUMLARI ĠLE SOSYAL 

DESTEKLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠYĠ BELĠRLEMEYE YÖNELĠK KĠġĠSEL 

BĠLGĠ FORMU 

Sayın katılımcı, 

Bu anket formu, „‟Gebelerin Psikososyal Sağlık Durumları Ġle Sosyal Destekleri 

Arasındaki ĠliĢki‟‟ konulu çalıĢmamız kapsamında psikososyal sağlığınıza ve sosyal 

destek yapınıza yönelik sizden bilgi almak amaçlı düzenlenmiĢtir. Sonuçlar gebe olan 

bireylerin psikososyal sağlık durumları ile sosyal destekleri arasındaki iliĢkinin 

incelenmesine yardımcı olacaktır. 

Anket formunda 12 adet soru, “Gebelikte Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği” 

formunda  46 adet ve “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği” formunda 12 adet 

soru bulunmakta olup toplamda 70 adet soru yer almaktadır. Sorulara yanıt verme 

süreniz yaklaĢık 20 dakika sürecektir. AraĢtırmaya katılmak gönüllülük esasına 

dayalıdır. AraĢtırma sürerken herhangi bir zamanda istemeniz durumunda sorumlu 

araĢtırmacıyı bilgilendirmek koĢulu ile araĢtırmadan ayrılabilirsiniz. AraĢtırma sırasında 

sizden alınan bilgiler araĢtırmacıda saklı kalacak ve toplanan veriler yalnızca bilimsel 

amaçla kullanılacaktır. Ankette bulunan sorulara vereceğiniz yanıtların doğruluğu, 

araĢtırmanın niteliği açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, ankette bulunan sorulara 

doğru yanıt vermenizi rica eder, iĢbirliğiniz için teĢekkür ederiz.   

 ArĢ. Gör. Filiz DEĞĠRMENCĠ 

 Mersin Üniversitesi 

 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

 HemĢirelik Anabilimdalı 

 Yüksek Lisans Öğrencisi 
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1. Kaç yaĢındasınız? (Lütfen belirtiniz) …………… 

 

2. Öğrenim durumunuz nedir?  

     (   ) Okur yazar değil  

     (   ) Okur yazar   

     (   ) Ġlköğretim mezunu    

     (   ) Lise mezunu 

            (   ) Üniversite mezunu  

 

3.    Aile tipi nedir?  

      (  ) Çekirdek aile          (  ) GeniĢ aile 

    

4. Gelir getiren bir iĢte çalıĢıyor musunuz?            

     (   ) Evet             (   ) Hayır   

    

5. Ekonomik durumunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

     (   ) Gelir giderden az               (   ) Gelir gidere eĢit           (   ) Gelir giderden çok  

 

6. Sosyal güvenceniz var mı?  

     (   ) Evet             (    ) Hayır 

        

7. EĢiniz kaç yaĢında? (Lütfen belirtiniz)...................... 

 

8. EĢinizin öğrenim durumu nedir? 

     (   ) Okuma yazma bilmiyor 

     (   ) Okur yazar 

     (   ) Ġlköğretim 

     (   ) Lise 

     (   ) Üniversite 

 

9. EĢiniz gelir getiren bir iĢte çalıĢıyor mu? 

     (   ) Evet                     (   ) Hayır 

 

 

10. Kaçıncı gebeliğiniz? (Lütfen belirtiniz)………………………………. 

 

11. YaĢayan kaç çocuğunuz var? (Lütfen belirtiniz)…………………..) 

       

12. ġu an gebeliğinizin kaçıncı ayı?  (Lütfen belirtiniz………………..) 
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EK – 2 

GEBELĠKTE PSĠKOSOSYAL SAĞLIĞI DEĞERLENDĠRME ÖLÇEĞĠ 

 

Aşağıdaki maddeler “çok fazla”dan “hiç” ifadesine kadar derecelendirilmiştir. Lütfen 

her bir maddede sizin duygu, düşünce ve genel durumunuzu en iyi- en uygun olarak 

tanımlayan ifadeyi işaretleyiniz  

 Çok 

fazla 

Fazla Orta Az 

 

Hiç 

1. Gebeliğinizin planlı/istenen bir gebelik 

olduğuna iliĢkin inancınız  

     

2. Gebe olduğunuzu öğrendiğinizdeki mutluluk 

düzeyiniz 

     

3. Gebeliğinize iliĢkin Ģu andaki mutluluk 

düzeyiniz 

     

4. Gebeliğinizde yaĢadığınız sorun/sıkıntılarınız      

5. EĢinizin gebeliğinizle ilgili mutluluk düzeyi       

6. EĢinizin gebeliğinizde size gösterdiği ilgi       

7. Ailelerinizin gebeliğinize yönelik 

davranıĢlarının sizi olumsuz etkilemesi  

     

8. Gebeliğinizde eĢinizin sizi her yönden 

desteklediği/ destekleyeceği inancınız 

     

9. Gebeliğinizde duygusal destek ihtiyacınız       

10. Gebeliğinize yönelik endiĢe/ stres düzeyiniz      

11. Anne olmaya yönelik endiĢe/ stres düzeyiniz      

12. Gebeliğinize ya da anne olmanıza yönelik 

korku/panik duygusu 

     

13. Gebeliğinizden dolayı yaĢamınızdaki değiĢim 

düzeyi  

     

14. Gebeliğinizden dolayı yaĢamınızda yaptığınız 

değiĢikliklerden olumsuz etkilenme 

düzeyiniz 

     

15. Gebeliğinizde vücudunuzda oluĢan 

değiĢikliklerin sizde yarattığı stres/kaygı 

düzeyi 

     

16. Doğumdan sonra bebeğinizin bakımında 

alabileceğiniz destek düzeyi 

     

17. Doğumdan sonra kendi bakım ve 

ihtiyaçlarınızda alabileceğiniz destek düzeyi  

     

18. Evlilik iliĢkinizde kendinizi mutlu hissetme 

düzeyiniz 

     

19. Bebeğin doğumuyla birlikte evlilik iliĢkinizin 

daha iyi olacağına inancınız 

     

20. EĢinizin size değer vermesi/ saygı göstermesi      

21. Evliliğinizin devamına iliĢkin kaygı/korku 

düzeyiniz 
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22. EĢinizden çekinme, korkma düzeyiniz      

23. EĢinizden fiziksel Ģiddet (itme, vurma vb.) 

görme  

     

24. EĢinizden sözel, psikolojik Ģiddet (aĢağılama, 

hakaret, küçük düĢürme vb.) görme  

     

25. EĢinizden cinsel Ģiddet (zorla cinsel iliĢki, 

zarar verme vb) görme  

     

26. EĢinizin aile, akraba, arkadaĢ vb. ile 

görüĢmelerinizi kısıtlaması 

     

27. EĢinizin sizi rahatsız eden/kaygılandıran 

zararlı alıĢkanlıkları (sigara, alkol, kumar vb) 

     

28. ġu anda yaĢamınızdaki stres, sıkıntı düzeyi      

29. ġu anda maddi/ekonomik sorun yaĢama 

durumunuz 

     

30. Gebelik öncesi veya Ģu anda tedavi 

gerektirecek düzeyde yaĢadığınız psikolojik 

(ruhsal) sorunlar  

     

31. Kendi ailenizle iliĢkilerinizin iyi olma düzeyi      

32. EĢinizin ailesiyle iliĢkilerinizin iyi olma 

düzeyi 

     

33. Aileniz tarafından sevildiğiniz inancı      

34. EĢiniz tarafında sevildiğiniz inancı      

35. Ailenizin size her konuda destek olduğu/ 

olacağı düĢüncesi 

     

36. Çocuğunuza iyi bir bakım verebilme kaygısı      

37. Çocuğunuza iyi bir gelecek sağlama kaygısı       

38. EĢinizin iyi bir baba (ilgili, sorumluluk sahibi 

vb.) olacağına yönelik kaygınız 

     

39. Doğumdan sonra sosyal yaĢantınızın olumsuz 

etkileneceği endiĢesi 

     

40. Her Ģeyin kötü gittiği/gideceği düĢüncesi 

(inancı) 

     

41. Nedenini bilemediğiniz sıkıntı, endiĢe, 

üzüntü, mutsuzluk hissi  

     

42. Gebeliğinizde rahat ve güvende olma hissiniz      

43. Gebeliğinizde sorunlarla baĢ etme yolu 

olarak sigara, alkol vb madde kullanmanız 

     

44. Gebeliğiniz nedeniyle iĢ yaĢamınızda 

olumsuz değiĢikliklerin (işinizi ya da 

işinizdeki statüyü kaybetme vb) olduğuna/ 

olacağına iliĢkin endiĢeniz 

     

45. EĢinizin iĢ değiĢtirme, bırakma ya da iĢ kaybı 

yaĢamasına yönelik endiĢeniz 

     

46. Gebeliğiniz nedeniyle sosyal yaĢamınızın 

(arkadaĢlık, eğlence, gezi, tatil vb.)olumsuz 

etkileneceği/ etkilendiği inancınız 
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EK – 3 

ÇOK BOYUTLU ALGILANAN SOSYAL DESTEK ÖLÇEĞĠ 

AĢağıda 12 cümle ve her bir cümle altında da cevaplarınızı iĢaretlemeniz için 

1’den 7’ye kadar rakamlar verilmiĢtir. Her cümlede söylenenin sizin için ne kadar çok 

doğru olduğunu veya olmadığını belirtmek için o cümle altındaki rakamlardan yalnız bir 

tanesini daire içine alarak iĢaretleyiniz.   

 

1. Ailem ve arkadaĢlarım dıĢında olan ve ihtiyacım olduğunda yanımda olan bir 

insan  (örneğin, flört, niĢanlı, sözlü, akraba, komĢu, doktor) var.  

1 

Kesinlikle 

hayır 

2 

Çoğunlukla 

hayır 

3 

Genellikle 

hayır 

4 

Bazen 

hayır 

Bazen 

 evet 

5 

Genellikle 

evet 

6 

Çoğunlukla 

evet 

7 

Kesinlikle 

evet 

 

2. Ailem ve arkadaĢlarım dıĢında olan ve sevinç ve kederlerimi paylaĢabileceğim bir 

insan (örneğin, flört, niĢanlı, sözlü, akraba, komĢu, doktor) var.  

1 

Kesinlikle 

hayır 

2 

Çoğunlukla 

hayır 

3 

Genellikle 

hayır 

4 

Bazen 

hayır 

Bazen 

 evet 

5 

Genellikle 

evet 

6 

Çoğunlukla 

evet 

7 

Kesinlikle 

evet 

 

3. Ailem (örneğin, annem, babam, eĢim, çocuklarım, kardeĢlerim) bana gerçekten 

yardımcı olmaya çalıĢır.  

1 

Kesinlikle 

hayır 

2 

Çoğunlukla 

hayır 

3 

Genellikle 

hayır 

4 

Bazen 

hayır 

Bazen 

 evet 

5 

Genellikle 

evet 

6 

Çoğunlukla 

evet 

7 

Kesinlikle 

evet 

 

4. Ġhtiyacım olan duygusal yardımı ve desteği ailemden (örneğin, annemden, 

babamdan, eĢimden, çocuklarımdan, kardeĢlerimden) alırım.  

1 

Kesinlikle 

hayır 

2 

Çoğunlukla 

hayır 

3 

Genellikle 

hayır 

4 

Bazen 

hayır 

Bazen 

 evet 

5 

Genellikle 

evet 

6 

Çoğunlukla 

evet 

7 

Kesinlikle 

evet 

 

 

 



74 

 

5. Ailem ve arkadaĢlarım dıĢında olan ve beni gerçekten rahatlatan bir insan 

(örneğin, flört, niĢanlı, sözlü, akraba, komĢu, doktor) var.  

1 

Kesinlikle 

hayır 

2 

Çoğunlukla 

hayır 

3 

Genellikle 

hayır 

4 

Bazen 

hayır 

Bazen 

 evet 

5 

Genellikle 

evet 

6 

Çoğunlukla 

evet 

7 

Kesinlikle 

evet 

 

6. ArkadaĢlarım bana gerçekten yardımcı olmaya çalıĢırlar.  

1 

Kesinlikle 

hayır 

2 

Çoğunlukla 

hayır 

3 

Genellikle 

hayır 

4 

Bazen hayır 

Bazen 

Evet 

5 

Genellikle 

evet 

6 

Çoğunlukla 

evet 

7 

Kesinlikle 

evet 

 

7. ĠĢler kötü gittiğinde arkadaĢlarıma güvenebilirim.. 

   

1 

Kesinlikle 

hayır 

2 

Çoğunlukla 

hayır 

3 

Genellikle 

hayır 

4 

Bazen hayır 

Bazen 

 Evet 

5 

Genellikle 

evet 

6 

Çoğunlukla 

evet 

7 

Kesinlikle 

evet 

 

8.  Sorunlarımı ailemle (örneğin, annemle, babamla, eĢimle, çocuklarımla, 

kardeĢlerimle) konuĢabilirim.  

1 

Kesinlikle 

hayır 

2 

Çoğunlukla 

hayır 

3 

Genellikle 

hayır 

4 

Bazen 

hayır 

Bazen 

evet 

5 

Genellikle 

evet 

6 

Çoğunlukla 

evet 

7 

Kesinlikle 

evet 

  

9.  Sevinç ve kederlerimi paylaĢabileceğim arkadaĢlarım var.  

  

1 

Kesinlikle 

hayır 

2 

Çoğunlukla 

hayır 

3 

Genellikle 

hayır 

4 

Bazen 

hayır 

Bazen 

 evet 

5 

Genellikle 

evet 

6 

Çoğunlukla 

evet 

7 

Kesinlikle 

evet 

   

10. Ailem ve arkadaĢlarım dıĢında olan ve duygularıma önem veren bir insan 

(örneğin, flört, niĢanlı, sözlü, akraba, komĢu, doktor) var.  

1 

Kesinlikle 

hayır 

2 

Çoğunlukla 

hayır 

3 

Genellikle 

hayır 

4 

Bazen 

hayır 

Bazen 

 evet 

5 

Genellikle 

evet 

6 

Çoğunlukla 

evet 

7 

Kesinlikle 

evet 
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11. Kararlarımı vermede ailem (örneğin, annem, babam, eĢim, çocuklarım, 

kardeĢlerim) bana yardımcı olmaya isteklidir.  

1  

Kesinlikle 

hayır  

2  

Çoğunlukla 

hayır  

3  

Genellikle 

hayır  

4  

Bazen 

 hayır  

Bazen 

 evet  

5  

Genellikle 

evet  

6  

Çoğunlukla 

evet  

7  

Kesinlikle 

evet  

 

12. Sorunlarımı arkadaĢlarımla konuĢabilirim.  

   

1  

Kesinlikle 

hayır  

2  

Çoğunlukla 

hayır  

3  

Genellikle 

hayır  

4  

Bazen 

hayır 

Bazen evet  

5  

Genellikle 

evet  

6  

Çoğunlukla 

evet  

7  

Kesinlikle 

evet  
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EK – 4 

T.C. MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ KLĠNĠK ARAġTIRMALAR  

ETĠK KURUL KARARI 

 
 



77 

 

EK – 4 DEVAMI 
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EK – 5  

MERSĠN ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ  

ĠZĠN YAZISI 
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EK – 5: DEVAMI 
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