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Çalışmayan Evli Kadınların Sosyal Destek Düzeyleri ile
Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki ve Etkileyen
Faktörler
ÖZET
Amaç: Bu araştırma çalışmayan evli kadınların sosyal destek düzeyleri ile yaşam
doyumları arasındaki ilişki ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı.
Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın evrenini 10 Mart-13 Mayıs 2015
tarihleri arasında Malatya il merkezinde bulunan iki ASM’ye kayıtlı çalışmayan evli
kadınlar oluşturdu. Örneklemi ise; çalışma kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı
kabul eden 254 çalışmayan evli kadınlar oluşturdu. Veriler araştırmacılar tarafından
literatür taraması yapılarak oluşturulan anket formu, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Çok
Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanılarak yüz yüze görüşme tekniği ile
toplandı. Verilerin analizinde; sayı, yüzde, Anova, t testi ve Korelasyon kullanıldı.
Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalamasının 40.11±11.46 yıl olduğu,
yaşam doyumları ve sosyal desteklerinin ise orta düzeyde olduğu saptandı. Sosyal
destek ile yaşam doyumu arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu, sosyal destek
arttıkça yaşam doyumunun da arttığı belirlendi.
Sonuç: Sosyal destek düzeyi yüksek olan kadınların yaşam doyumları da
yükselmektedir. Buna göre sosyal desteği olan kadınlar hayata daha olumlu yönden
bakabildikleri için özellikle çalışmayan kadınların sosyal destek düzeyleri
arttırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Çalışmayan Evli Kadın, Sosyal Destek, Yaşam Doyumu

The Relationship Between the Social Support Levels and
Life Satisfaction of Married Nonworking Women and
Affecting Factors
ABSTRACT
Objective: This study was conducted to determinate the relationship between the
social support levels and life satisfaction of married women who are nonworking and
how are affected factors.
Methods: Population of this descriptive study consisted of married women who are
non-working. They were registered at 2 family health center found in the city center
of Malatya in the between 10 March and 13 May 2015. The sample consisted of 254
married women who non-working, agreed with the study criteria and agreed to
participate in the survey. The data were collected by the researchers using
questionnaire form prepared upon the literature review, life satisfaction scale and
multidimensional perceived social support scale through face-to-face interview
method. In the analysis of the data; number, percent, Anova, t test and correlation
were used.
Results: The average age of the women participating in the survey was 40.11 ±
11.46 years, and life satisfaction and social support were found to be moderate. It
was determined that there is a positive relationship between social support and life
satisfaction, as the social support increases, life satisfaction also increases.
Conclusion: Life satisfaction of women with a high level of social support also
increases. Accordingly, since women with social support can look more positively
from the other side, social support levels of women who do not work in particular
should be increased.
Keywords: Nonworking Married Woman, Social Support, Life Satisfaction.

Konuralp Tıp Dergisi 2017;9(2):47-51

47

Yıldırım H ve ark.
GİRİŞ
Evlilik, bir ailenin kurulması ve sonraki
neslin yetişmesini sağlayan ve eşlerin genel sağlık
durumlarını iyileştirerek yaşam doyumlarını arttıran
sosyal bir kurumdur. Evlilikte kadının rolü ev
yaşamıyla sınırlanmakta erkek ise evin geçiminden
sorumlu olmaktadır (1, 2). Kadınların çalışma
durumları yaşam doyumlarını etkileyen önemli bir
faktördür. Çalışma hayatı kadınların ruh sağlığını
olumlu yönde etkilemektedir (3). Çalışmayan
kadınların daha fazla depresif belirtiler ve stres
yaşadığı ifade edilmektedir. Çilli ve arkadaşları
tarafından yapılan çalışmada ev kadınlarının çalışan
evli kadınlara oranla daha fazla psikolojik belirtiler
(anksiyete, depresyon, öfke, fobi vb.) yaşadıkları ve
buna paralel yaşam doyumlarının daha düşük
olduğu belirlenmiştir (4). Ülkemizde kadınların
erkeklere oranla iş gücüne katılma oranı düşüktür.
Kadınların işgücüne katılım oranı %30,3’dür (5). İş
gücüne katılım oranı kadınların yaşam doyumlarını
etkileyen önemli bir faktördür. Kadınların
psikolojik sağlıklarını etkileyen diğer bir faktörde
sosyal destektir. Sosyal destek sevgi, şefkat, benlik
saygısı
gibi
sosyal
gereksinimlerimizin
karşılanmasını sağlayarak sosyal ilişkilerinde
sorunlarla baş edebilmeyi kolaylaştırmaktadır (6).
Evli olan bireylerin karşılaştıkları zorluklarla başa
çıkma becerilerini arttırmada da sosyal destek
önemli bir etkiye sahiptir (7). Sosyal destek
sistemleri güçlü olan evli kadınlar hem fiziksel hem
de psikolojik olarak kendilerini daha iyi
hissetmekte ve bu durum yaşam doyumları
arttırmaktadır (8). Gümüş tarafından yapılan
çalışmada sosyal destek ile yaşam doyumu arasında
pozitif yönde bir ilişki olduğu ve sosyal destek
arttıkça yaşam doyumunun da arttığı saptanmıştır
(6).
Bu araştırma, çalışmayan evli kadınların
sosyal destek düzeyleri ile yaşam doyumları
arasındaki ilişki ve etkileyen faktörleri belirlemek
amacıyla yapılmıştır.
MATERYAL VE METOD
Bu araştırma tanımlayıcı tipte yapılmıştır.
Araştırmanın evrenini 10 Mart-13 Mayıs 2015
tarihleri arasında Malatya il merkezinde bulunan
Aile Sağlığı Merkezlerinden (ASM) küme
örnekleme yöntemi ile seçilen iki merkeze kayıtlı
çalışmayan evli kadınlar oluşturdu. Örneklemi ise,
araştırmanın yapıldığı tarihlerde ASM’ye başvuran,
çalışma kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı
kabul eden 254 çalışmayan evli kadınlar oluşturdu.
Veriler araştırmacılar tarafından kadınlarla yüz
yüze görüşme yöntemi ile toplandı. Veri toplama
aracı olarak; kadınları tanıtıcı anket formu, Yaşam
Doyumu Ölçeği (YDÖ) ve Çok Boyutlu Algılanan
Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) kullanıldı.
Veri Toplama Araçları
Tanıtıcı Anket Formu: Kadınların tanıtıcı

özellikleri; yaş, eğitim düzeyi, gelir, aile tipi, evlilik
yılı, eş meslek gibi sorulardan oluşan toplam 11
sorudan oluşmaktadır.
Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ): Bireylerin
yaşam doyumunu belirlemek amacıyla Diener,
Emmans, Lorsenve Giffin (1985) tarafından
geliştirilen Yaşam Doyumu Ölçeği (Satisfaction
With Life Scale) beş maddeden oluşmaktadır (9).
Likert türünde olan ölçekte “hiç uygun değil” ile
“çok uygun” arasında değişmek üzere 1’den 7’ye
kadar seçenekler bulunmaktadır. Yaşam Doyumu
Ölçeğinden alınabilecek en yüksek puan 35, en
düşük puan ise 5’tir. Ölçekten alınan yüksek puan,
yaşam doyumunun yüksekliğini ifade etmektedir
Dağlı ve Baysal (2016) tarafından Türkçeye
uyarlaması yapılan ölçeğin test-tekrar test
güvenirliği .97 olarak bulunmuştur. Ölçeğin
Cronbach’s alfa iç tutarlılık katsayısı .88, Spearman
Brown testi yarılama katsayısı ise .92 olarak
bulunmuştur (10). Bu araştırmada Cronbach’s alfa
0.75 bulunmuştur.
Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği
(ÇBASDÖ): Zimet ve arkadaşları tarafından 1988
yılında geliştirilen ölçek 12 madde ve üç alt
boyuttan (aile, arkadaş, özel insan) oluşmaktadır.
Her bir alt boyut dört maddeyi içermektedir. Ölçeğe
verilebilecek yanıtlar 1 ile 7 arasında
değişmektedir. Ölçeğin Türkçe geçerlik güvenirliği
2001 yılında Eker ve arkadaşları tarafından
yapılmıştır. Ölçeğin Türkçe formunun Cronbach
alfa katsayıları aile, arkadaş, özel insan ve toplam
ölçek puanı için sırasıyla .94, .85, .90 ve .85 olarak
bulunmuştur (11). Bu araştırmada Cronbach alfa
0.88 bulunmuştur.
Verilerin İstatistiksel Analizi: Veriler
SPSS
17
programında
değerlendirilmiştir.
İstatistiksel analizde; sayı, yüzde, bağımsız
gruplarda t testi, Anova ve korelasyon kullanıldı.
Araştırmanın Etik Yönü: Araştırma
Helsinki Deklerasyonu Prensiplerine uygun olarak
yapıldı. Araştırmanın yapılacağı Aile Sağlığı
Merkezlerinden sözel onay alındı. Araştırmaya
katılan kadınlara çalışmanın amacı açıklanarak
sözel onamları alındı.
BULGULAR
Araştırmaya
katılan
kadınların
yaş
ortalaması 40.11±11.46 yıl, %48’i ilkokul mezunu,
%63.4’ünün geliri gidere denk, %85’inin çekirdek
ailede yaşadığı ,%70.5’i 11 yıl ve üzeri evli,
%87.8’inin en az bir çocuğunun olduğu,
%68.9’unun çalışmak istedikleri saptandı (Tablo 1).
Kadınların Çok Boyutlu Algılanan Sosyal
Destek Ölçeği puan ortalaması 52.21±17.29, Yaşam
Doyumu
Ölçeği
puan
ortalaması
ise
19.79±6.31’dur. Çok boyutlu algılanan sosyal
destek ölçeği alt boyutları puan ortalamaları ise;
aile 21.14±7.03, arkadaş 15.72±7.72, özel insan
15.35±7.75 olarak belirlendi (Tablo 2).
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Tablo 1: Kadınların Sosyo-Demografik
Özelliklerinin Dağılımı
Özellikler
N
%
Eğitim Düzeyi
Okur-yazar değil
31
12.2
İlkokul
122
48.0
Ortaöğretim
55
21.7
Üniversite ve üzeri
46
18.1
Gelir durumu
Gelir giderden az
93
36.6
Gelir gidere denk
161
63.4
Aile tipi
Çekirdek aile
216
85.0
Geniş aile
38
15.0
Çocuğa sahip olma
Evet
223
87.8
Hayır
31
12.2
Evlilik süresi
1-5 yıl
32
12.6
6-10 yıl
43
16.9
11 ve üzeri yıl
179
70.5
Çalışma isteği
Evet
175
68.9
Hayır
79
31.1
X±SS
Yaş (yıl)
40.11±11.46

Tablo 2: Kadınların Yaşam Doyumu ve Sosyal
Destek Puan Ortalamalarının Dağılımı
Min

X ± SS

Max

5
34
19.79±6.31
Yaşam Doyumu
12
84
52.21±17.29
Sosyal Destek
4
28
21.14±7.03
Aile desteği
4
28
15.72±7.72
Arkadaş desteği
4
28
15.35±7.75
Özel insan desteği
Kadınların sosyo-demografik özellikleri ile
sosyal
destek
ölçeği
puan
ortalamaları
incelendiğinde; eğitim düzeyinin sosyal desteği
etkilediği, eğitim düzeyi arttıkça sosyal desteğin
arttığı ve gruplar arası farkın istatistiksel olarak
önemli olduğu belirlendi (p<0.001). Gelir
durumunun sosyal desteği etkilediği, gelir arttıkça
sosyal desteğin de arttığı ve gruplar arası farkın
istatistiksel olarak önemli olduğu bulundu
(p:0.002). Çocuğa sahip olup olmamanın sosyal
desteği etkilediği, çocuğu olmayanların sosyal
desteğinin daha fazla olduğu ve gruplar arası farkın
istatistiksel olarak önemli olduğu saptandı
(p:0.019). (Tablo 3). Yaş ile sosyal destek arasında
negatif yönde ilişki olduğu, yaş arttıkça sosyal
desteğin azaldığı saptandı. Aile tipi, evlilik süresi,
çalışmak isteme gibi değişkenlerin ise sosyal
desteği etkilemediği belirlendi (Tablo 3).

Tablo 3: Kadınların Sosyo-demografik Özellikleri ile Sosyal Destek Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği Puan
Ortalamalarının Karşılaştırılması
Aile
X±SS

Arkadaş
X±SS

Özel insan
X±SS

Sosyal Destek Toplam
X±SS

Yaşam Doyumu
X±SS

20.19±8.47
21.60±7.00
20.65±6.75
21.15±6.49
a
F: 0.450 p: .718

10.25±7.04
15.09±7.74
18.09±7.15
18.21±6.69
a
F: 9.660 p: .000

11.06±7.19
14.31±7.99
18.54±6.78
17.15±6.73
a
F: 8.502 p: .000

41.51±18.18
51.02±15.83
57.29±18.79
56.52±15.15
a
F: 7.165 p: .000

20.32±6.12
19.37±6.30
19.83±6.25
20.47±6.64
a
F: 0.428 p: .733

20.13±7.83
21.72±6.48
b
t: -1.738 p:.083

14.29±7.75
16.54±7.61
b
t:-2.261 p:.025

13.45±7.85
16.44±7.51
b
t: -3.011 p:.003

47.88±16.72
54.72±17.17
b
t: -3.087 p: .002

20.67±6.65
19.27±6.07
b
t: 1.706 p: .089

Özellikler
Eğitim Düzeyi
Okur-yazar değil
İlkokul
Ortaöğretim
Üniversite ve üzeri
Test değeri ve önemlilik
Gelir durumu
Gelir giderden az
Gelir gidere denk
Test değeri ve önemlilik
Aile tipi
Çekirdek aile
Geniş aile
Test değeri ve önemlilik
Çocuğa sahip olma
Evet
Hayır
Test değeri ve önemlilik
Evlilik süresi
1-5 yıl
6-10 yıl
11 ve üzeri yıl
Test değeri ve önemlilik
Çalışma isteği
Evet
Hayır
Test değeri ve önemlilik
Yaş
**p<0.01

a

Anova,

b

b

21.04±6.86
21.73±8.02
t: -0.561 p: .575

b

15.91±7.68
14.60±7.94
t: 0.965 p: .335

b

15.82±7.64
12.65±7.96
t: 2.340 p: .020

b

52.78±17.00
49.00±18.75
t: 1.245 p: .214

b

19.96±6.28
18.78±6.46
t: 1.061 p: .290

21.08±7.11
21.54±6.55
b
t: 0.339 p: .735

15.33±7.63
18.48±7.94
b
t: 2.141 p: .033

14.84±7.68
19.00±7.43
b
t: 2.834 p: .005

51.26±16.93
59.03±18.55
b
t: 2.363 p: .019

19.75±6.30
20.03±6.46
b
t: 0.226 p: .821

23.21±5.44
21.51±6.82
20.68±7.29
a
F:1.839 p: .161

16.83±7.99
15.53±7.94
15.56±7.65
a
F:0.385 p: .681

16.46±7.79
14.62±7.16
15.32±7.90
a
F:0.518 p: .596

56.53±16.14
51.67±16.73
51.57±17.60
a
F:1.141 p: .321

22.40±6.03
18.93±6.86
19.53±6.14
a
F:3.357 p: .036

20.91±7.18
21.65±6.70
b
t: -0.779 p: .436

16.04±7.87
15.16±8.04
15.01±7.37
15.77±7.11
b
b
t: 0.981 p: .327
t: -0.581 p: .562
Sosyal Destek
r
p
-,192
0.002**

52.11±17.67
19.98±6.50
52.44±16.51
19.35±5.87
b
b
t: -0.140 p: .889
t: 0.740 p: .460
Yaşam Doyumu
r
p
-,068
0.283

t testi
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Kadınların sosyo-demografik özellikleri ile
yaşam doyumu ölçeği puan ortalamalarının
karşılaştırıldığında; evlilik süresinin yaşam
doyumunu etkilediği, evlilik süresi arttıkça yaşam
doyumunun azaldığı belirlendi (p:0.039). Eğitim
düzeyi, gelir durumu, aile tipi, çocuğa sahip olma,

çalışmak isteme, yaş gibi değişkenlerin ise yaşam
doyumunu etkilemediği belirlendi (Tablo 3).
Araştırmada sosyal destek ile yaşam
doyumu arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu,
sosyal destek arttıkça yaşam doyumunun da arttığı
saptandı (Tablo 4).

Tablo 4: Kadınların Sosyal Destek ile Yaşam Doyumu Puan Ortalamaları Arasındaki İlişki

Yaşam Doyumu
*p<0.05, **p<0.01

Sosyal destek ölçeği
r
p
,130*
.039

TARTIŞMA
Araştırma sonucunda elde edilen veriler
ilgili literatür doğrultusunda bu bölümde
tartışılmıştır.
Araştırmada çalışmayan evli kadınların
sosyal destek düzeylerinin orta düzeyde ve
yaşamlarından biraz memnuniyetsiz oldukları
saptandı. Blom ve arkadaşları tarafından yapılan
çalışmada, çalışmayan kadınların sosyal destek
düzeylerinin düşük olduğu saptanmıştır (12). Soylu
ve Kabasakal’ın yaptığı çalışmada çalışmayan
kadınların yaşam doyumunun düşük olduğu
belirlenmiştir (13).
Araştırmada eğitim düzeyinin sosyal desteği
etkilediği, eğitim düzeyi arttıkça sosyal desteğin
arttığı ve gruplar arası farkın istatistiksel olarak
önemli olduğu belirlendi. Stein ve Bruce tarafından
yapılan çalışmada eğitim düzeyi yükseldikçe sosyal
desteğinde arttığını belirlenmiştir (14). Yapılan
diğer çalışmalarla da araştırma bulgusu benzerlik
göstermektedir (15,16).
Araştırmada gelir durumunun sosyal desteği
etkilediği, gelir arttıkça sosyal desteğin de arttığı
saptandı. Agostini ve arkadaşları tarafından yapılan
çalışmada ekonomik düzeyin sosyal desteği
etkilediği, finansal problemleri olanların sosyal
desteklerinin azaldığı bulunmuştur (17). Aynı
zamanda başka çalışmaların sonucuna göre
ekonomik güc ile sosyal desteğin birbirini olumlu
yönde etkilediği saptanmıştır (14, 16) .
Araştırmada çocuğu olmayanların sosyal
destek düzeylerinin daha fazla olduğu saptandı.
Ozkaraman ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada
çocuğu olmayanların sosyal desteğinin daha yüksek
olduğu bulunmuştur (16). Bu çalışma ile araştırma
bulgusu paralellik göstermektedir. Yağmur ve
Oltuluoğlu tarafından yapılan çalışmada ise çocuk
sahibi olma durumunun sosyal desteği etkilemediği
saptanmıştır (15).
Araştırmada yaş ile sosyal destek arasında
negatif yönde ilişki olduğu, yaş arttıkça sosyal
desteğin azaldığı saptandı. Yapılan bir çalışmaya
göre sosyal destekle yaş arasında herhangi bir ilişki
bulunmamıştır (14). Diğer bir çalışmada ise,
kadının yaşı artıkça sosyal destek sistemlerinin
azaldığı saptanmıştır (15, 16). Artan yaşla birlikte

Sosyal destek ölçeği alt boyutları
Arkadaş
Özel insan
r
p
r
p
r
p
-,086 .173
,157* .012
,211** .001
Aile

eş, ebeveyn kayıpları, çocukların ayrılması,
akranlarının azalması gibi etmenlerle yalnızlaşma
sonucu sosyal destek sisteminin azaldığı
düşünülmektedir.
Araştırmada evlilik süresinin yaşam
doyumunu etkilediği, evlenme süresi arttıkça yaşam
doyumunun azaldığı belirlendi. Yağmur ve
Oltuluoğlu tarafından yapılan çalışmaya göre
evlilik süresi sosyal desteği etkilememiştir (15).
Buna rağmen Sullivan ve arkadaşlarının
çalışmasına göre evlilik yılı uzaması ile birlikte
sosyal desteğinde azaldığını bulmuşlardır (18).
Araştırma bulgusu ile bu çalışma benzerlik
göstermektedir. Evlilik süresi arttıkça kadınların bu
durumu yük olarak algılayabilmesi ve çevre
desteğinin
azalmasından
kaynaklandığı
düşünülmektedir.
Araştırmada yaş ile yaşam doyumu arasında
negatif yönde bir ilişki olduğu saptandı. Jan ve
Masood tarafından yapılan çalışmada yaş arttıkça
yaşam doyumunun azaldığı bulunmuştur (19).
Artan yaşla birlikte sosyal ortamların azalmasından
dolayı
yaşam
doyumunun
azaldığı
düşünülmektedir.
Araştırmada sosyal destek ile yaşam
doyumu arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu,
sosyal destek arttıkça yaşam doyumunun arttığı
belirlendi. Olsson ve arkadaşları tarafından yapılan
çalışmada sosyal desteği artan kadınların yaşamdan
daha fazla doyum aldıkları bulunmuştur (20).
Kasprzak tarafından yapılan çalışmada fiziksel,
sosyal ve emosyonel desteğin yaşam doyumunu
olumlu yönde etkilediği saptanmıştır (21). Yapılan
birçok çalışma ile sosyal desteğin hayattan
memnuniyeti artırdığı saptanmıştır (22, 23). Bu
çalışmalarla
araştırma
bulgusu
benzerlik
göstermektedir. Toplumun (aile, arkadaş, özel
insan) kadına destek olması sorunlarla başa çıkma
yeteneğini
arttırdığından
dolayı
yaşam
doyumlarının arttığı düşünülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmada kadınların sosyal desteklerinin
orta düzeyde olduğu ve yaşamlarından biraz
memnuniyetsiz oldukları saptandı. Sosyal desteğin
yaşam doyumunu pozitif yönde etkilediği
belirlendi. Bu sonuçlar doğrultusunda çalışmayan
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Yıldırım H ve ark.
evli kadınların yaşam doyumlarının arttırılması
için;
 Aile, arkadaş gibi destek sistemlerinin
güçlendirilmesinin sağlanması,

 İleri yaş kadınlara daha fazla desteğin verilmesi,
 Evlilik yılı fazla olan kadınlara danışmanlık
hizmetlerinin
sunulması,
önerilebilir.
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