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Housewife Burnout and Somatization:
Predictors of Depression
Ev Kadınlarında Tükenmişlik ve Somatizasyon: Depresyonun
Yordayıcıları
Selin Karaköse1, Ayşe Nehir Ulusoy2

Abstract:
It is known that somatic symptoms as a sign for depression and depression is more prevalent among women who
are married and non-worker. Even though frequently research focus on depression, burnout that related to
depression have not been examined with somatization among housewives. This study examines the predictive role
of burnout and somatization on depression among housewives. A total of 388 women living in Turkey, aged
between 20-65 (M=41.74, SD=11.09) were involved this cross-sectional study. In addition to a socio-demographic
and information form, Housewives Burnout Questionnaire (CUBAC), Short Form Symptom Check ListSomatization subscale (SCL-90-SOMA) and Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21) depression
subscale were given to participants via online platfom. Hierarchical multiple regression results demonstrated that
beyond the age, number of child and psychiatric diagnosis burnout and somatization predicted positive depression
among housewives. Findings highlighted the prevent housewife burnout and considering somatic symptoms as
prior signal of depression should be prioritized to cope with depression among housewives.
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Öz:
Öncül belirtilerinden biri somatik semptomlar olan depresyonun, evli ve çalışmayan kadınlarda daha yaygın
görüldüğü bilinmektedir. Ev kadınlarında depresyon araştırmacıların sıklıkla üzerinde çalıştığı bir konu olsa da,
alan yazına son yıllarda kazandırılan ve depresyonun yordayıcılarından biri olan tükenmişlik kavramı,
somatizasyon ile birlikte henüz ev kadınlarında araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı ev kadınlarında tükenmişlik
ve somatizasyonun depresyon üzerindekini rolünü araştırmaktır. Kesitsel ve ilişkisel araştırma modeli ile yürütülen
bu çalışmaya Türkiye’de yaşayan, evli ve çalışmayan, 20-65 yaş arasında (Ort. =41.74, SS=11.09) 388 kadın
katılmıştır. Sosyo-Demografik Bilgi ve Veri Formuna ek olarak, Ev Hanımlarında Tükenmişlik Ölçeği (EHTÖ),
Kısa Semptom Envanteri-Somatizasyon alt boyutu (SCL-90-SOMA) ve Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği
(DASS-21)- Depresyon alt boyutunu içeren anket bataryası katılımcılara çevrimiçi olaraksunulmuştur. Hiyerarşik
çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre, yaş, çocuk sayısı ve psikiyatrik tanı kontrol edildiğinde,tükenmişlik ve
somatizasyon depresyonu pozitif yönde yordamaktadır. Elde edilen bu bulgular dahilinde, ev kadınlarında
tükenmişliğe yönelik müdahale çalışmaları yapılmasının ve somatik belirtilerin depresyonun öncül sinyalleri
olarak değerlendirilmesinin depresyonun klinik tablosu ile mücadelede yol göstereceği olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: tükenmişlik, ev kadınlarında tükenmişlik, somatizasyon, depresyon, hiyerarşik çoklu
regresyon

Giriş
Depresyon,
bireylerin
günlük
işlevselliğindeki
bozulmaları açıklayan yaygın olarak bilinen bir ruh sağlığı
sorunudur (Kapçı ve ark. 2008). Yaşam kalitesinin
azalmasına neden olan depresyon, önemli halk sağlığı
sorunlarından biri olarak kabul edilmektedir (Kessler ve
Bromet 2013). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 350
milyondan fazla insanın depresyon ile mücadele ettiğini
raporlamıştır (DSÖ, 2017). Ülkemizde, 2013 yılında
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmüş bir çalışmaya göre
toplumda depresyon yaygınlığı %9 oranındadır.
Geçtiğimiz 10 yıl içerisince, iş gücü kaybında global
olarak dördüncü sırada yer alan depresyonun, 2030 yılında
ilk sıraya yükselmesi beklenmektedir (Lingeswaran 2011).
Literatürde depresyonun erkeklere kıyasla kadınlarda daha
yaygın görüldüğü geniş yer bulmaktadır (Albert 2015;
Hasin ve ark, 2005; Kuehner 2017, Maji 2018). Ülkemizde
yapılan çalışmalar da benzer bulgulara dikkat
çekmektedir. Ülkemizde depresyonun yaygınlığını
cinsiyete göre karşılaştıran Türkiye Sağlık Bakanlığı
(2013) araştırmasına göre, kadınlarda depresyon görülme
sıklığı erkeklere oranla daha yüksektir. Cinsiyet faktörüne
ek olarak, çalışma durumunun da depresyon başta olmak
üzere pek çok ruh sağlığı sorunu üzerinde etkili olduğu
bilinmektedir. Yapılan araştırmalar çalışmayan bireylerin
depresyon, anksiyete, stres ve somatik şikayetler için risk
altında olduğuna dikkat etmektedir (Dean ve Wilson 2009,
O’Campo ve ark 2004; Paul ve ark, 2009, Paul ve Moser
2009). Yapılan araştırmalar, çalışmayan kadınlarda
depresyonun daha sık görüldüğünü belirtmektedir.
Ülkemizde Çetin ve arkadaşları (1999) tarafında yapılan
bir çalışmada da, depresyon yaygınlığının %42.9 oranıyla
ev kadınlarında görüldüğüne dikkat çekilmiştir. Alan
yazında yürütülen çalışmalar, özellikle evli ve çalışmayan
kadınlarda, evli ve çalışan kadınlara kıyasla daha yüksek
düzeyde depresyon ve somatizasyon belirtileri
görüldüğünü göstermektedir (Spendlove ve ark. 1981;
Beck 1967; Bernard 1971; Gove ve Tudor 1973; Krause
1983; Çilli ve ark. 2004). Çalışmayan kadınlar arasında,
evli olmanın belirleyicilik taşıdığı bu durum, kadınların ev
ve aile ile ilgili sorumlulukları ile ilişkilendirilmektedir.
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Cinsiyete dayalı iş bölümünün cinsiyete göre farklılaşarak
toplumda eşitsizliklere sebep olduğu (Özaydınlık 2014),
yemek pişirme, temizlik, çamaşır yıkama gibi rutin işlerin
(Sayer, 2010), erkeklere kıyasla kadınların sorumluluğu ile
ilişkilendirildiği (Hoshino ve ark. 2016; Lachance-Grzela
ve Bouchard 2010) ve çalışmayan kadınlara ev ve aile ile
ilgili konularda hala daha fazla sorumluluk yüklendiği
bilinmektedir (Perales ve ark. 2015). Kadınların erkeklere
kıyasla daha yüksek depresif belirtiler göstermesi evdeki
çoklu rollerin yükü ile açıklanmaktadır (Patel ve
ark.1999). Bu kapsamda, çalışmayan kadınlarda
depresyon düzeyinin daha yüksek görülmesi, çalışan
kadınlara kıyasla ev ve/veya aile içi rollerde beklentilerin
daha
yüksek
olması
ile
ilişkili
olduğunu
düşündürmektedir.
Genellikle endüstri psikolojisi alanında kullanılan ve
depresyon ile pozitif ilişkisi nedeniyle risk faktörü olarak
görülen ‘tükenmişlik’ (burnout) kavramının (Glass ve
McKnight 1996; Schaufeli ve Enzmann 1998; Bianchi ve
ark 2013; Bianchi ve ark. 2015; Kaschka ve ark. 2011)
yalnızca iş ortamında ve çalışanlarda değil, çalışmayan ev
kadınlarında da olabileceğini ileri süren çalışmaların sayısı
alan yazında son yıllarda hızla artmaktadır. Psikolojik bir
sendrom olarak tanımlanan tükenmişlik, duygusal
tükenmişliğe ek olarak, başarsızlık hissi ve
duyarsızlaşmayı da içeren (Maslach ve ark. 2001),
zorlanan duygusal durumlara nasıl tepki verildiğinin
değerlendirilmesini kapsamaktadır (Schaufeli ve ark.
2009). Eebeveyn tükenmişliği (Roskam ve ark. 2018) ve
ve anne tükenmişliğine (Lebert ve ark. 2018) ek olarak, ‘ev
kadınlarında tükenmişlik’ kavramı alan yazında yeni yer
bulan ve kısıtlı araştırmaların olduğu bir alandır. Norberg
(2007), kadın olmanın, kadınların çocuk bakımı ve
yetiştirilmesiyle
erkeklere
kıyasla
daha
fazla
ilgilenmesinden ötürü tükenmişlik için bir risk faktörü
olduğunu öne sürmüştür. Pek çok evli ev kadını, anne rolü
dışında ev sorumluluğu, eş rolü ve daha başka pek çok role
sahiptir ve bu rollerin kadınlarda stresi arttırdığı
bilinmektedir (Terrill ve ark. 2012). Öte yandan, ev işleri
ve çocuk bakımı gibi sorumluklarda kadının yükünün fazla
olması kendi öz-bakımı ve ihtiyaçlarını aksatmasına
nedenolmaktadır (Bittman ve ark. 2004) ve uzun vadeli
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olarak devam eden bu düzenin tükenmişliğe neden olması
olasıdır. Kadınların üstlendikleri çoklu roller nedeniyle
erkeklere kıyasla daha yüksek depresif belirtiler gösterdiği
(Patel ve ark. 1999) göz önüne alındığında, rollerin
getirmiş olduğu bu taleplerin uzun süreli bir stresör olarak
ev kadınlarında tükenmişliğe neden olarak, depresyonun
ortaya çıkışına zemin hazırladığı düşünülmektedir. Ev
kadınlarında tükenmişliği değerlendiren ölçüm aracı
ülkemiz alan yazına 2020 yılında kazandırılmıştır (Durak
ve Durak 2020) ve ülkemizde henüz depresyon için
yordayıcı
rolünün
araştırıldığı
bir
çalışma
yürütülmemiştir.

düzeyde somatik semptomlara sahip oldukları
bulunmuştur. Somatizasyonun özellikle Batılı olmayan
toplumlarda ve kadınlarda görülmesi kadının toplumdaki
yer ile ilişkilendirilirken, evli ve çalışmayan kadınlarda
görülen yaygınlığı, ülkemizde kadının ev içerisindeki
konumu ile ilişkilendirilmektedir ve bu farkın sosyal roller
ile ilişkili olduğunu destekler niteliktedir (Barsky ve ark.
2001). Farklı sosyal rollerin getirdiği bu yükün ev
kadınlarında tükenmişlik kavramına işaret ettiği, ancak bu
kavramın alan yazına yeni kazandırılması nedeniyle
somatizasyon ile birlikte depresyon üzerindeki rolünün
henüz araştırılmadığı görülmektedir.

Alan yazında, depresyon ile ilgisi sunulan ve tükenmişlikle
ilgisi olduğu düşünülen bir diğer kavram somatizasyondur.
Özmen (1999) depresyonun somatizasyona bağlı olarak
ortaya çıktığını vurgulamaktadır. Psikolojik sıkıntıların
bedensel belirtiler ile yaşanması eğilimi olarak tanımlanan
somatizasyon (Lipowski 1987), bir psikopatolojinin
ötesinde kişilerin kullandıkları bir iletişim yolu olarak
yorumlanmaktadır (Yıldız ve Akyol 1995). Koptagel-İlal
(1999) somatizasyonu duygusal rahatsızlığı bedensel
yakınmalar veya belirtilerle yaşamak, algılamak ve
iletmek olarak tanımlamaktadır. Somatizasyonun ve
somatize etme eyleminin, Batılı olmayan toplumlarda
daha sık olduğu bilinmektedir (Razali 2017). Gureje ve
arkadaşları (1997) birincil sağlık basamaklarında
somatizasyonun sıklığını araştırmak için 14 ülkede
yürüttükleri çalışmada, Türkiye en yüksek somatizasyon
görülme oranıyla üçüncü sırada yer almıştır. Bu nedenle,
Doğu ve Batı arasında geçiş bölgesinde yer alan ve sıkıntı,
huzursuzluk gibi çeşitli duyguların çoğunlukla bedensel
belirtilerle ifade edildiği ülkemizde, somatizasyon ve
somatize etme eylemi araştırılması gereken önemli bir
olgudur. Somatizasyonun kültürel olarak farklılaşan bu
yönüne ek olarak, etiyolojisinde hakim olan cinsiyet farkı
dikkat çekmektedir. Kadınların erkeklere göre daha fazla
semptom göstermesine ek olarak, daha şiddetli
semptomlara sahip oldukları bilinmektedir (Barsky ve ark.
2001). Tıpkı depresyon için olduğu gibi, kadınlar arasında
çalışmayan kadınlarda, çalışan kadınlara kıyasla
somatizasyonun daha yaygın olduğu bilinmektedir
(Özmen ve ark. 1993). Bu fark biyolojik farkın ötesinde
sosyal roller ile ilişkilendirilmektedir (Barsky ve ark.
2001) ve bu bilgi tükenmişlik ile ilişki olabileceğini
düşündürmektedir. Ülkemizde Çermik ve arkadaşları
(1999) tarafından yapılan çalışmada yine depresyon ile
benzer şekilde evli kadınların, bekarlara göre daha yüksek

Alan yazında dikkat çeken bu boşluk nedeniyle, bu
çalışmada Türkiye’de yaşayan ev kadınlarının depresyon
düzeylerini yordamada, tükenmişlik ve somatizasyon
faktörlerinin rolününün açığa koyması hedeflenmiştir. Bu
amaç doğrultusunda ilgili değişkenler ile yakında ilişkili
olan sosyodemografik değişkenlerden yaş, çocuk sayısı ve
psikiyatrik tanı kontrol edildiğinde, tükenmişlik ve
somatizasyonun birlikte depresyonu pozitif yönde
yordayacağı hipotezi sınanmıştır.

Tablo 1: Örneklem Grubunun Demografik Bilgileri
Gruplar
Değişkenler

Yaş

Eğitim durumu

Gelir düzeyi

Yöntem
Çalışma Örneklemi
İki ya da ikiden fazla değişken arasında ilişki olup
olmadığını belirlemeye yarayan, ilişki olması durumunda
ise var olan ilişkinin düzeyini belirlemek için kullanılan
(Karasar, 2009) ilişkisel tarama modeli ile yürütülen bu
çalışma için örneklem, evren büyüklüğü göz önüne
alınarak hesaplanmıştır. TUİK 2020 verilerine göre
Türkiye’de ikamet eden ev kadını sayısı 10.079 (bin)’dir.
1 milyon ile 100 milyon evren örneklemi için .05
örneklem hatası örneklem büyüklüğü 384 olarak
belirtilmiştir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan 2007, s:70). Bu
kapsamda araştırma için yeterli görülen örneklem sayısı
384 olarak belirlenmiştir.
Araştırmaya Türkiye’de yaşayan ve çalışmaya katılmayı
gönüllü olarak kabul eden 20-65 yaş arasında (Ort. =41.74,
SS=11.09) 388 ev kadını katılmıştır. Araştırmanın içleme
kriterleri kadın olmak, çalışmamak ve evli olmak olarak,
dışlama kriterleri ise evli olup eşinde ayrı yaşamak olarak
belirlenmiştir. Katılımcıların demografik değişkenlerine
ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.

N

%

20-35

138

35.6

36-48

134

34.5

49-65

116

29.9

Lise ve altı

159

41.0

Meslek Y.O

40

10.3

Üniversite ve üzeri

189

48.7

Düşük/Düşük-orta

84
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Evlilik Süresi (yıl)

Çocuk Sayısı

Psikiyatrik tanı

Orta

197

Orta yüksek/Yüksek

107

1-9

139

35.8

10-25

140

36.1

26-60

109

28.1

Çocuğum yok

80

20.6

1

127

32.7

2 ve üzeri

181

46.6

Var

32

8.2

Yok

356

91.8

Veri Toplama Araçları
Sosyodemografik Bilgi ve Veri Formu: Araştırmacılar
tarafından hazırlanan formda, katılımcıların yaş, eğitim
durumu, gelir düzeyi, evlilik süresi, çocuk sayısı ve
psikiyatrik tanı geçmişleri sorulmuştur.
Ev Hanımlarında Tükenmişlik Ölçeği (EHTÖ): Ölçek
Ramiez ve arkadaşları (2009) tarafından ev kadınlarında
tükenmişliği değerlendirme amacıyla geliştirilmiş, Durak
ve Durak (2020) tarafından Türkçe standardizasyonu
yapılmıştır. 21 maddeden oluşan ölçek, 5’li Likert (hiçbir
zaman=1, çoğu zaman=5) değerlendirme derecesine
sahiptir. Ölçeğin orijinali öncül veya riskli özellikler,
tükenmişlik sendromu ve tükenmişliğin sağlık ve çevre
üzerindeki sonuçları olmak üzere 3 alt boyuttan
oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçe adaptasyon çalışması,
“Sıkıcı-yorucu ev ortamı” ve “Destek eksikliği” olmak
üzere iki alt boyut göstermiş ve bu alt boyutlar sırasıyla
0.83 ve 0.75 iç tutarlık sayısı göstermiştir. Ölçekten alınan
yüksek puanlar, yüksek tükenmişlik düzeyine işaret
etmektedir. Bu çalışmada ölçek alt boyutları ile
değerlendirilmiş, sıkıcı-yorucu ev ortamı alt ölçeği için iç
tutarlık katsayısı 0.91, destek eksikliği alt boyutu için 0.85
olarak bulunmuştur.
SCL-90 Somatizasyon Alt Ölçeği (SOMA): Ruhsal
belirti semptomlarının dağılım ve şiddetini belirlemek için
Derogatis ve Clearly (1977) tarafından son şekli verilmiş
olan Belirti Tarama Testi- Güncellenmiş Form (SCL-90R) 90 maddeden ve 10 alt ölçekten oluşmaktadır. Kılıç
(1987) tarafından Türkçeye çevrilen ölçeğin psikometrik
çalışması Dağ (1991) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin
Türkçe versiyonu, gibi somatizasyon, obsesif-kompulsif,
kişilerarası duyarlık, depresyon, kaygı, düşmanlık, fobik
kaygı, paranoid düşünce ve psikotizm olmak üzere 9 boyut
ve bu boyutlara girmeyen, suçluluk duygularıyla, yeme ve
uyku bozuklukları gibi genel zorlanma belirtilerini içeren
7 maddeli ‘Ek Ölçek’ ile birlikte 10 alt boyuttan
oluşmaktadır. Her alt ölçek ayrı olarak kullanılmakta olup,
alt ölçekler için iç tutarlık katsayılarının adaptasyon
çalışmasında 0.75 ve 0.90 arasında olduğu belirtilmiştir.
Çeşitli bedensel işlevlere ilişkin zorlanmayı içeren ve 12
maddeden oluşan somatizasyon alt boyutu, baş ağrısı,
nefes almada güçlük, soğuk ve sıcak basması, bulantı ve
midede rahatsızlık hissi gibi belirtilerin kişiyi ne ölçüde
huzursuz ve tedirgin ettiğini 5’li Likert tipi (‘Hiç=0, Çok
az=1, Orta Derecede=2, Oldukça fazla=3 ve Aşırı
düzeyde=4’) ile değerlendiren ölçek, klinik olmayan
örneklem grubunda, somatizasyonu bir psikopatoloji
olarak
değil
bedensel
belirtiler
çerçevesinde
değerlendirmek için kullanılmaktadır. Araştırmanın Alt
Karaköse, S. & Ulusoy, A. N. (2022).

27.6

boyuttan alınan toplam puanın, semptom düzeyiyle pozitif
yönde ilişki gösterdiği bilinmektedir. Yapılan bu
çalışmada, somatizasyon alt boyutunun iç tutarlık katsayısı
0.81 olarak bulunmuştur.
Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASS-21):
Lovibond ve Lovibond (1995) tarafından geliştirilen
Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASS) 42 maddeden
oluşmaktadır ve 4’lü Likert tipi (0=bana hiç uygun değil,
3=bana tamamen uygun) derecelendirme ile depresyon,
anksiyete ve stres düzeyini değerlendirmektedir. Ölçeğin
21 maddelik kısa formunun Türkçe standardizasyonu
Yılmaz ve arkadaşları (2017) tarafından yapılmıştır.
Ölçeğin alt boyutları ayrı olarak kullanılmakta olup,
adaptasyon çalışmasında depresyon alt boyutu için iç
tutarlık katsayısı 0.81 olarak raporlanmıştır. Alınabilecek
en düşük puan 0, en yüksek puanda 21 olan depresyon alt
boyutunda puan ve semptom şiddetli pozitif yönde
ilişkilidir. Ölçeğin depresyon alt boyutunun kullanıldığı bu
çalışmada iç tutarlık katsayısı 0.89 olarak bulunmuştur.
Uygulama
Araştırma öncesinde FMV Işık Üniversitesi Etik
Kurulundan (03.12.2020) etik kurul izni alınmıştır.
Katılımcıların
belirlenmesinde
seçkisiz
olmayan
örnekleme yöntemlerinden biri olan kartopu örnekleme
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından çeşitli
sosyal mecralarda (Facebook grupları, öğrenci grupları,
vb.) duyurusu yapılan araştırmaya katılmak isteyen
gönüllü katılımcılara araştırma linki çevrimiçi veri
toplama platformu olan Surveymonkey üzerinden
gönderilmiştir. Çalışmanın verileri Aralık 2020-Mart 2021
tarihleri arasında veri toplanmıştır. Bilgilendirilmiş onam
formu sonunda gönüllü olarak araştırmaya katılmayı kabul
eden katılımcılara sunulan çevrimiçi anket bataryasını
katılımcıların doldurması ortalama 10 dakika sürmüştür.
İstatistiksel Analiz
Katılımcılardan elde edilen veriler, IBM SPSS 22.0
programına aktarılmış ve veri analizinde kullanılmıştır.
Öncelikle değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu
incelenmiş olup, çarpıklık ve basıklık katsayılarının -1.00
ile +1.00 arasındaki değerlerde kabul edilebilir olduğu
bilgisi dahilinde (Şencan, 2005) ölçeklerin dağılımları test
edilmiştir. Tüm verilerin bu değerler arasında çarpıklık ve
basıklık katsayısı göstermiş olmasıyla, veri setinden veri
çıkarılmamıştır. Normal dağılım sonrasında araştırmada
kullanılan tüm ölçeklerin Cronbach alfa iç tutarlılık
katsayıları hesaplanmıştır. Katsayıların 0.70 üzerinde
olduğu bulunmuştur. Raykov (2001), 0.70 üzerinde
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katsayıların geçerli bir ölçüm aracı olduğuna işaret ettiğini
belirtmektedir.

eksikliği ile depresyon puanları arasında pozitif yönde
istatistiksel olarak anlamlı (r=.586, p<.001) bir ilişki
bulunmuştur. Bir başka ifadeyle, ev kadınlarında sıkıcıyorucu ev ortamı ve destek eksikliği puanları arttıkça
depresyon puanları da artmaktadır. Benzer şekilde,
somatizasyon puanları ile depresyon arasında pozitif
yönde istatistiksel olarak anlamlı (r=.468, p<.001) bir
ilişki bulunmuştur ve somatizasyon puanları arttıkça
depresyon puanları da artmaktadır. Son olarak EHTÖ’nün
alt ölçeklerinden Sıkıcı-yorucu ev ortamı (r=.382, p<.001)
ve destek eksikliği (r=.272, p<.001) ile somatizasyon
puanları arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı
bir ilişki bulunmuştur. Bir başka deyişle, ev kadınlarında
sıkıcı-yorucu ev ortamı ve destek eksikliği puanları
arttıkça somatizasyon puanları da artmaktadır.
Değişkenlerin
korelasyon
analizi
Tablo
2.’de
gösterilmiştir.

Ölçüm araçlarının geçerli olması bulgusu ardından,
araştırmada kullanılan ölçeklerden alınan puanlara ilişkin
betimleyici
analizler
yapılmıştır.
Araştırmadaki
hipotezleri test etmeye yönelik korelasyon analizi ve
bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni ne ölçüde
yordadığını saptamak amacıyla hiyerarşik regresyon
analizi uygulanmıştır. Değişkenler üzerinde etkisi olan
sosyodemografik değişkenlerin ilk basamakta kontrol
edildiği hiyerarşik regresyon analizinde ‘enter’ yöntemi
kullanılmıştır.

Bulgular
Korelasyon analizi sonuçlarına göre, EHTÖ alt boyutları
olan sıkıcı-yorucu ev ortamı (r=.669, p<0.001) ve destek

Tablo 2: Değişkenlerin Korelasyon Analizi
Değişkenler

Yaş
Çocuk Sayısı

Yaş

1

Çocuk

Psikiyatrik

Sayısı

Tanı

.48**

-.15***

1

Psikiyatrik tanı

Sıkıcı-yorucu

Destek

Ev Ortamı

Eksikliği

-.07

-.04

-.01

.00

-.03

-.04

.01

.03

.03

1

-.15***

-.07*

-.06*

-.18***

1

.66***

.58***

.46***

1

.71***

.38***

1

.27***

Depresyon
Sıkıcı-yorucu

Depresyon

SOMA

ev ortamı
Dikkat eksikliği
SOMA

1

Not: *: p<.05, **: p<.01,***: p<.001
Çalışmada sosyodemografik değişkenlerin (yaş, çocuk
sayısı ve psikiyatrik tanı) ev kadınlarında tükenmişliğin ve
somatizasyonun depresyonu yordayıp yordamadığı
‘Hiyerarşik Çoklu Regresyon Analizi’ ile test edilmiştir.
Bulgular Tablo 3’te gösterilmiştir. Araştırmada bu
yöntemin kullanılmasının amacı depresyon ile ilişkili
olabilecek değişkenleri belirlemektir. Değişkenler üç
aşamada analize sokulmuş olup, her aşamada analize dahil
edilen her bir değişkenin etkisini görebilmek amacıyla
“enter” yöntemi kullanılmıştır. İlk basamakta analize dahil
edilen değişkenler, varyansın yaklaşık %3’ünü
açıklamaktadır ve bu aşamada analize sokulan
sosyodemografik değişkenlerin depresyonu yordayıcı
etkisi istatistiksel olarak anlamsızdır (F=3.384=3.00,
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p>.05). İkinci basamakta analize sokulan tükenmişlik
varyansın yaklaşık %42’sini açıklamış ve açıklanan
toplam varyans %45’e çıkmıştır. Bu aşamada analize dahil
edilen değişkenlerin depresyonu yordayıcı etkisi
istatistiksel olarak anlamlıdır (F=2.382=169.7, p<.001).
Tükenmişlik alt boyutlarının tümü, diğer bir deyişle sıkıcıyorucu ev ortamı (β=.50, t(382)=7.94, p<.001) ve destek
eksikliği (β=-.22, t(382)=4.48, p<.001) depresyonu
istatistiksel olarak anlamlı olarak yordamaktadır. Analize
son aşamada sokulan somatizasyon ise varyansın yaklaşık
%2’sini açıklamış ve açıklanan toplam varyans %47’ye
yükselmiştir. Bu aşamada analize dahil edilen değişkenin
depresyonu yordayıcı etkisi istatiksel olarak anlamlı
bulunmuştur (F=1.381=39.4, p<.001).
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Tablo 3. Depresyon Puanlarının Yordanmasına İlişkin Hiyerarşik Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları
β

Yordayıcılar

B

T

I
Yaş

-.03

-.10

-1.76

Çocuk Sayısı

-.03

-.01

-.04

Psikiyatrik Tanı

-.16

-2.52

-3.25

II
Sıkıcı-yorucu

ev

.50

.22

R2

R2 Change

.03

0.033

.48

0.454

.53

0.471

9.55

Ortamı*
Destek Eksikliği*

.22

.14

4.32

III
SOMA*

.24

.12

6.22

Not: *: p<.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı

Tartışma
Bu çalışmada evli ve çalışmayan kadınlarda yaş, çocuk
sahibi olma durumu ve psikiyatrik tanı durumu kontrol
edildiğinde, tükenmişlik ve somatizasyonun depresyonu
yormada üzerindeki rolü araştırılmıştır. Alan yazında
yapılan çalışmalar, sosyodemografik değişkenlerden yaş,
çocuk durumu ve psikiyatrik tanının, bu çalışmada ele
alınan tükenmişlik, somatizasyon ve depresyon ile pozitif
yönde ilişkili olduğu göstermektedir. İlerleyen yaşlarda
somatizasyonun (Bikkina 2013; Gureje ve ark. 1997) ve
depresyonun daha sık görüldüğü (Thompson ve ark. 2010;
Patten ve ark. 2016), depresyonun komorbiditesi yüksek
bir tanı grubu olduğu ve depresyona eşlik eden en az bir
psikolojik rahatsızlığın olduğu (Köroğlu ve ark. 2007;
Rohde ve ark., 1991) bilinmektedir. Çocuk sahibi olmanın
da tükenmişlik düzeyini arttıran bir değişken olduğu
(Lundberg ve ark.1994) bilgisi de göz önüne alınarak bu
çalışmada yaş, çocuk sahibi olma durumu ve psikiyatrik
tanı kontrol değişkenler olarak alınmıştır.
Araştırma bulgularına göre ev kadınlarında sıkıcı-yorucu
ev atmosferi ve destek eksikliği alanındaki tükenmişlik
depresyonu pozitif yönde yordamaktadır. Yapılan
korelasyon analizinde tükenmişliği değerlendiren her iki
alt boyutun diğer değişkenlere kıyasla, depresyon ile en
yüksek korelasyon katsayıları vermesine ek olarak,
birbirlerine yakın katsayılar göstererek benzer düzeyde
ilişkili olduklarına dikkat çekmektedir. Bu çalışmada ev
kadınlarında tükenmişliği değerlendirmek için kullanılan
ölçeğin (EHTÖ), Meksika örneklemi için yapılan
adaptasyon çalışmasında, sıkıcı-yorucu ev atmosferi ve
destek eksikliği alanındaki nedensel bir bağlantı olduğu ve
ikisi arasındaki çabada bir dengesizlik olmasının
tükenmişliğe yol açabileceği vurgulanmıştır (de la Rubia
ve ark., 2010). Bu çalışmanın verileri COVID-19
pandemisi sürecinde toplanmıştır. Pandemiye özgü
gelişen, sosyal izolasyon süreci ile birlikte yaşanan destek
eksikliğinin bu dengesizliğe neden olarak ev kadınlarında
tükenmişliğe yol açtığı düşünülmektedir. Ev kadınlarına
yüklenen ev işlerindeki (Champagne ve ark. 2015) ve
çocuk yetiştirmedeki sorumluluğun (Renk ve ark. 2003),
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ev kadınlarını tükenmişliğe karşı hassaslaştırdığı
bilinmektedir COVID-19 pandemisi ile birlikte artan ev
işleri ve sorumluluklarına ek olarak, çocukların eğitim ve
duygusal ihtiyaçlarının karşılanması başta olmak üzere
kadınların çoğalan yükleri karşısında (Kara 2020; Liu et
al. 2020) tükenmişlik yaşamaları muhtemeldir.
Tükenmişliğin depresyonu da içeren (Haggett 2009;
Kaschka ve ark. 2011) pek çok fizyolojik ve psikolojik
problem neden olduğu bilinmektedir (Harilal ve Santosh
2017; Salvagioni ve ark. 2017). Bu kapsamda,
çalışmamızda tükenmişliğin depresyonun bir yordayıcı
olması alan yazın bulguları ile tutarlıdır.
Araştırma bulguları çalışmayan ev kadınları için
somatizasyonun depresyonu pozitif yönde yordadığını
göstermektedir. Alan yazında somatizasyonun özellikle
depresyon ile ilişkili olduğu bilinmekle birlikte (Ali ve ark.
2010), bulgularımzıı destekler şekilde depresyonun
somatizasyonun özel bir görüngüsü olabileceğini belirten
çalışmalar bulunmaktadır (Clarke ve Smith, 2000; Özmen
1999). Somatizasyon ve depresyon arasındaki ilişki,
somatizasyon belirtilerinin bir kısmındaki biyolojik
etkenlerin depresyon ile yakından ilişkili olması ile
açıklanmaktadır (Alkın 1999). Çalışma bulgumuz, benzer
biyolojik etkenler nedeniyle komorbide ilişkisi olan bu iki
psikopatoloji arasında, somatizasyonun öncül bir semptom
olduğuna dikkat çekmektedir. Öte yandan depresyonun bir
diğer yordayıcısı olan tükenmişliğin etkisinin kontrol
edildiği durumunda dahi somatizasyonun bir yordayıcı
olması, depresyon üzerindeki yordayıcı gücüne dikkat
çekmektedir.
Alan yazında kadınlarda yaygınlığı dikkat çeken
çalışmama durumunun hem depresyon, hem de
somatizasyon için risk faktörü olduğu (Dean ve Wilson
2009, O’Campo ve ark. 2004; Paul ve ark. 2009) göz
önüne alındığında, çalışmayan ev kadınlarından oluşan bu
örneklem için somatizasyon ve depresyon arasında
bulunan yordayıcı ilişki şaşırtıcı olmamıştır. Ayrıca, alan
yazında ilerleyen yaşlarda somatizasyonun daha sık
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görüldüğü bilinmektedir (Bikkina 2013; Gureje ve ark.
1997). Örneklemin yaş ortalaması göz önüne alındığında
(Ort. =42.97, SS=12.26) genç olmayan bir örneklem
temsili olmasının bu yordayıcı ilişkiyi güçlendirdiği
düşünülmektedir. Somatizasyonun kadınlarda daha sık
görülmesi sosyal roller ile ilişkilendirilmektedir (Barsky
ve ark. 2001). Ülkemizde, çalışan kadınlar ile çalışmayan
kadınlar arasında psikolojik belirtileri değerlendiren bir
çalışmada da, çalışmayan kadınlarda somatizasyon
düzeyinin daha yüksek olduğu bulunmuştur (Çilli ve ark.
2004). Çalışmayan kadınlarda beklenen sorumlulukların
daha fazla olması nedeniyle stres düzeylerinin çalışan
kadınlara göre daha fazla olduğu bilinmektedir
(Fallahzadeh ve ark. 2014). Bu kapsamda kadınların sahip
olduğu anne, eş, ev düzeninden sorumlu olma gibi eş ve
ebeveynliğe dair rollerinin kronik strese neden olarak,
somatizasyon için psikososyal bir belirleyici olduğu
söylenebilir.
Çalışmayan kadınlarda depresyonu ve yordayıcılarını
araştırılan bir alan olsa da, ailedeki eş, anne vb. gibi çoklu
rollerin ile yol açabileceği tükenmişlik düzeyi ile,
depresyon için bir risk grubu olarak görülen ev
kadınlarında, bu örnekleme özgü bir ölçüm aracılığıyla
tükenmişlik ve çok boyutlu etkileri ülkemizde henüz
gerçekleşmemiştir. Ayrıca, alan yazında depresyon ile
ilişkisi yakından bilinen somatizasyonun, tükenmişlik ile
birlikte rolü de incelenmemiştir. Bu çalışmada belirtilen
değişkenlerin, yordayıcı rolünün değerlendirilmesi
çalışmanın özgünlüğü olsa da, bu çalışma bazı kısıtlılıklara
sahiptir. İlk olarak, bu çalışma klinik olmayan bir
örneklemile yürütülmüştür. İkinci olarak bu çalışmada öz
bildirime dayalı veri toplama araçları kullanılmış ve
kesitsel araştırma modeli ile değerlendirme yapılmıştır.
Son olarak, bu çalışmada depresyon, tükenmişlik ve

somatizasyon ile ilgili olabilecek eş, evliliğe ve çocuk gibi
değişkenlere yönelik veriler değerlendirilmemiştir. İlgili
değişkenlerin doğasını etkileyebilecek faktörlerin de dahil
edildiği,
geniş
kapsamlı
çalışmalara
ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu kısıtlılıklar dahilinde ileride
gerçekleşecek çalışmaların nitel yöntemlerin de dahil
edildiği boylamsal araştırma modeli ile değerlendirme
yapması, sonuçların genellenebilirliğini arttırmak için
klinik örneklem ile karşılaştırmalı çalışmalar yapması ve
eş, evlilik ve çocuk ile ilgili değişkenleri de modele dahil
ederek değerlendirmesi önerilmektedir.
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