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ÖZ
KADIN ÖĞRETMENLERİN EŞTEN BEKLENTİ DÜZEYİ ve EVLİLİK
DOYUMU
Bu araştırmanın temel amacı, özel ve kamuda çalışan evli kadın
öğretmenlerin, evlilik beklentilerinin ve evlilik doyum ilişkilerinin incelenmesidir.
Araştırmanın örneklemini, Denizli İli Merkezde bulunan, sosyoekonomik ve
sosyokültürel farklılıklar göz önünde bulundurularak uygun örnekleme
yöntemiyle seçilen 6 farklı türde devlet okulunda çalışan 112 evli kadın
öğretmen ve 8 farklı türde özel okulda çalışan 108 evli kadın öğretmenden
oluşturmaktadır.
Araştırma anket bataryasını; Kişisel Bilgi Formu, Evlilik Doyum Ölçeği (EDÖ)
ve Evlilik Beklentisi Ölçeği (EBÖ) oluşturmaktadır. Anket bataryası aracılığı ile
toplanan veriler SPSS 21 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Araştırmanın temel ve alt amaçlarının analiz edilebilmesi için Korelasyon
Analizi yapılmış, alt amaçlarla demografik dğişkenler arasındaki ilişkilerde
verilerinin çözümlenmesi işleminde Kruskal Wallis H Testi tekniği kullanılmıştır.
Öğretmenlerin

eşten beklenti ve evlilikte doyuma yönelik duygulanım

boyutundaki puanların çalıştıkları kuruma göre incelenmesinde t testi
yapılmıştır. Araştırmada ayrıca kişisel ve demografik değişkenlerin arasında
ilişki olup olmadığına Chi Kare testi ile bakılmıştır. Sonuçlar rapor edilmiştir.
Elde edilen bulgulara göre; Evlilikten doyum almada duygulanım boyutu ile
eşten beklenti düzeyi arasında anlmalı bir fark bulunamamıştır. Ancak eşten
beklenti ve evlilikte doyumun duygulanım boyutu ile demografik değişkenler
arasındaki yaş, çalıştığı kurum, gelir düzeyi, evlenme yaşı, evlilik süresi, çocuk
sayısı ve eşinin çalıştığı meslek değişkenleri elde edilen puanların anlamlı
düzeyde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Çalışılan kurum ile gelir düzeyi,
evlilik süresi, çocuk sayısı ve eşin çalıştığı kurum türü arasında anlamlı
düzeyde ilişki bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler : Evlilik, Evlilik Doyumu, Evlilik Beklentisi, Öğretmen
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ABSTRACT
LEVEL OF DUTY OF WOMEN TEACHERS' EXPECTATION AND
MARRIAGE SATISFACTION
The main purpose of this study is to investigate the marital expectations and
marital satisfaction of married female teachers working in private and public
sector. The sample of the study consisted of 112 married female teachers
working in 6 different types of public schools and 108 married female teachers
working in 8 different types of private schools in Denizli Province, selected by
appropriate sampling method considering socioeconomic and sociocultural
differences.
The research questionnaire materials; The Personal Information Form consists
of the Marriage Satisfaction Scale (EAD) and the Marriage Expectation Scale
(EAD). The data collected through the survey materials were analyzed using
SPSS 21 package program. In order to analyze the main and sub-objectives
of the study, Correlation Analysis was performed and Kruskal Wallis H Test
technique was used to analyze the data between the sub-objectives and
demographic variables. The t test was used in examining the scores of the
affective dimension towards satisfaction of spouses and marital satisfaction
according to the institution they work. In addition, Chi-square test was used to
investigate the relationship between personal and demographic variables.
Results are reported.
According to the findings; There was no significant difference between the
affective dimension and the expectation from the spouse in getting married
satisfaction. However, age, demographic variables, income level, marriage
age, duration of marriage, number of children and occupational variables of
the spouse were found to be significantly different between the affective
dimension of the spouse's expectation and satisfaction in marriage. Significant
relationship was found between the institution studied and income level,
duration of marriage, number of children and type of institution where the
spouse worked.

Key Words: Marriage, Marriage Satisfaction, Marriage Expectancy, Teacher
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1. BÖLÜM
GİRİŞ
Bu bölümde problem durumu, araştırmanın amacı ve önemi, tanımlar ve
sınırlılıklar hakkında bilgilere yer verilmiştir.
1.1. Problem Durumu
Aile “akrabalık ilişkileri olan, birbirine yakınlık duyan ve genel olarak aynı
haneyi paylaşan insanlar grubu şeklinde tanımlanmaktadır (Söylemez, 2011).
Aile uzun yıllardır varlığını devam ettiren bir kurumdur. İnsanlar belirli bir
olgunluğa ulaştıktan sonra aile kurmak isterler. Bu anlamda evlilik kurumu
bireyin hayatında temel yapı taşlarından biri halini almakta (Çağ, 2011), aile
kurumunu oluşturan en temel adım olarak nitelendirilmektedir (Kublay ve
Oktan, 2015). Kavramsal olarak değerlendirildiğinde evlilik, geçmiş birikimleri,
öğrenim ve eğitimleri birbirinden ayrı olan iki bireyin yaşamlarını beraber
geçirmeye karar vermesi şeklinde ifade edilmektedir (Güleç, 2012).
Son zamanlarda ailesel problemlerin çözümüne ve aile kurumuna ilişkin
çalışmalar artmıştır. Dolayısıyla, evlilik ilişkilerine gösterilen önem ve ilgi bu
alanda yapılan çalışmalar da fazlalaşmıştır. Evlilik, kimi bireyler için mühim bir
mutluluk ve doyum kaynağı iken, kimi bireyler içinse birçok olumsuz sonuç
doğurabilmektedir (Anar, 2011). Dolayısıyla dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
evlilik ile ilgili yapılan çalışmalar hızla yükseliş göstermiştir. Bu çalışmaların bir
kısmı “evlilik doyumu” konusunda yapılan çalışmalardan meydana gelmektedir
(Yıldız, 2013).
Kavramsal açıdan ele alındığı zaman evlilik doyumu bireyin evlilik yaşamındaki
beklenti ve gereksinimlerinin karşılanma düzeyine ilişkin algı şeklinde
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tanımlanmakta olup, bireyin evlilikten doyum alması hem yaşamdan doyum
alması hem de beklentilerini karşılayabilmesi için önemli bir kavramdır. Evlilik
doyumunun yüksek olması çiftlerin evlilik yaşamlarının uzun sürmesine katkı
sağlarken, evlilik doyumunun düşük olması ise eşlerin gerek fiziksel gerekse
de psikolojik açıdan birbirlerini yıpratmalarına zemin hazırlamaktadır (Çağ,
2011). Diğer bir tanıma göre evlilik doyumu “insanların evlilikleri hakkında
duygu ve düşüncelerini içeren, bunun yanında bireyin ilişkisinden memnun
olma durumunu ifade eden” bir olgu olarak tanımlanmaktadır (Vural-Batık ve
Kalkan, 2017).
Evlilik doyumunu etkileyen birçok değişken bulunmaktadır (Bloch ve diğerleri,
2014). Literatürde yer alan çalışmalarda genellikle evlilik doyumunu etkileyen
sosyo-demografik değişkenlerin ele alındığı görülmektedir. Buna karşılık
literatürde eşten beklentilerin karşılanma düzeyi ile evlilik doyumunun işlendiği
çalışmaların oldukça sınırlanmış olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda eşten
beklentilerin karşılanma düzeyi ile evlilik doyumu arasındaki ilişkinin
incelenmesine yönelik olarak gerçekleştirilecek bu çalışmanın literatüre katkı
sağlayacağı söylenebilir.
Son yıllarda toplumsal yapıda meydana gelen değişimlere paralel olarak aile
yaşamında da ciddi değişimler meydana gelmiştir. Aile yaşamında ortaya
çıkan değişimler genellikle olumsuz yönde olmuş, geçmiş yıllarla kıyaslandığı
zaman günümüzde boşanma olayları artmıştır. Aile toplumun temel yapı taşını
oluşturan bir unsur olduğu için aile kurumunun sağlıklı bir biçimde yaşamını
devam ettirmesi toplumsal açıdan da faydalı sonuçlar ortaya koyacaktır. Evli
bireylerin aile yaşamlarında mutlu olmaları ve evlilik birliğini sürdürmelerinde
eşten beklentilerinin karşılanması ve evlilik doyumunun yüksek olması oldukça
önemlidir. Buna karşılık literatürde evli kadın öğretmenlerde eşten beklentiler
ile evlilik doyumu arasındaki ilişkinin işlendiği çalışmaların sınırlı olduğu
görülmektedir. Bu noktada “Evli kadın öğretmenlerde eşten beklentiler ile
evlilik doyumu arasındaki ilişki nedir?” sorusunun cevaplanması gerekliliği
ortaya çıkmıştır.
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1.2. Araştırmanın Amacı
Evlilik ilişkisi, literatür bağlamında ele alındığında; bu ilişkiyi tanımlamaya dair
pek çok farklı kavramın kullanıldığı dikkati çekmektedir. Bu kavramlar genel
olarak, evlilik doyumu, evlilik uyumu, evlilik tatmini, evlilik kalitesi ve evlilik
mutluluğu olarak kendini göstermektedir (Demir-Erbil ve Hazer, 2018). Eşlerin
birbirlerine yönelik algılarına (evlilikten duydukları doyum ve fayda, eşten
beklentileri) ve evlilik ilişkilerine ilişkin çalışmaların değeri ilk olarak evlilik
aracılığı ile oluşan aile yapısının öneminden önde gelmektedir.
Evlilik yoluyla kurulan ailenin, toplumların yapı taşı olarak nitelendirilmesi,
sağlıklı ve doyuma ulaşmış evlilik ilişkilerini betimlemeye ilişkin araştırma ve
çalışmalara yoğunlaşılmasına ortam hazırlamıştır (Yalçın, 2014).Bu bağlamda
yapılan bu araştırmada da evli kadın öğretmenlerde evlilik beklentisi ile evlilik
doyumu ilişkisinin incelenmesi temel amaçtır. Aynı zamanda bazı demografik
özellikler göre çalışmanın değişkenlerinde bir farklılaşma olup olmadığının
araştırılması ikincil amaçtır. Bu doğrultuda araştırmanın amaç cümleleri
aşağıda yer almaktadır:
Araştırmada kadın öğretmenlerin seçilme nedenleri içinde evlilikten ve
yaşamdan aldıkları doyumun mesleki doyumlarına etkisi olduğu bilinmektedir.
(Berk 2009). 2016 MEB verilerine göre kadın erkek öğretmen sayılarında
kadınların sayısının daha fazla olduğu görülmektedir. 2017-2018 Milli Eğitim
Bakanlığı İstatistikleri raporuna göre eğitim öğretim dönemi sonunda özel ve
resmi kurumlarda görev alan öğretmen sayısı 1.030.130 olarak belirlenmiştir..
Bu öğretmenlerin 149.457´si ise özel okullarda, 880.673´ü resmi okullarda
görev yapmaktadır. Söz konusu öğretmenlerin 45.135’ okul öncesinde
297.176’sı ilkokullarda, 339.850’si ortaokullarda ve 347.969’u ortaöğretimde
yer aldı. Bu öğretmenlerin %45’ini erkek, %55’ini kadın öğretmenler
oluşturmaktadır (Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim, 2017/2018 )
Kadın öğretmenler bir kadının sahip olduğu ev, annelik, çocuk bakımı ve iş
hayatı ile ilgili çok sayıda sorumluluğu vardır ve bunların yarattığı baskıyı
üzerinde hissetmektedirler Bu verilerin

ışığında kadın öğretmenlerin

mesleklerini icra ederken yüksek düzeyde verim gösterebilmeleri için
yaşamlarındaki

çeşitli

alanlarda

doyumlarının

arttırılması

gerektiği
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düşünülmektedir. Sonuç olarak bu çalışmada kadınların özellikle seçilmesinin
nedeni budur.
1.2.1. Alt Problemler
1. Eşten beklenti ölçeği ve alt ölçekleri ile evlilik doyum ölçeği (genel olumlu
duygulanımı) arasında bir ilişki var mıdır?
2. Evli kadın öğretmenlerin eşten beklentileri ve evlilik doyumları (genel olumlu
duygulanım) yaş, evlilik süresi, evlenme yaşı, gelir düzeyi, eş mesleği ve çocuk
sayısı değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
3. Evli kadın öğretmenlerin evlilik doyumları (genel duygulanım) yaş, evlilik
süresi, evlenme yaşı, gelir düzeyi, eş mesleği ve çocuk sayısı değişkenlerine
göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
4. Çalışılan kurum türüne göre yaş, evlilik süresi, evlenme yaşı, gelir düzeyi,
eş mesleği ve çocuk sayısı anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
1.3. Araştırmanın Önemi
Gerek bireysel mutluluk kaynağı olması gerekse toplumun düzenini ve
huzurunu temin etmesi bakımından aile ve evlilik kavramı uzun yıllardır
araştırmacıların ilgi konusu olmuştur. Evlilik ve aile konusunda araştırmalar,
Türkiye’de ve yurt dışında giderek artış göstermektedir. Ancak, yükselen
boşanma oranları ülkemizde aile ve evlilik konusunda daha çok çalışmaya
gereksinim olduğunu ortaya koymaktadır (Yıldız, 2013). Bunun yanı sıra
endüstrileşme ve sanayileşme olgusu eski dönemlerden bugüne dek evlilik
kurumunun temelini değiştirmiş olup, evliliğin yapısının irdelenmesi ve
değerlendirilmesinin önemini kazandırmaktadır.
Evliliğin çocuklar ve diğer insanlarla birlikte genişlemesi sonrasında, iyi bir
şekilde aile yapısının irdelenmesi, aile içerisindeki güçlüklerin, sorunların,
anne-babalar ve çocuklar arasındaki problemlerin anlaşılmasında evlilik
ilişkisinin değerlendirilmesi oldukça önem arz etmektedir(Güleç, 2012). Bunun
yanı sıra aile üzerinde yapılan çalışmalar ve tartışmalar, gerek ailedeki
gerekse toplumdaki değişim ve dönüşümleri anlamaya, analiz etmeye ve
açıklamaya ciddi katkıda bulunacaktır (Bayer, 2013)
Boşanmanın, çocukların yetişkin yaşamdaki yakın ilişkilerini ve bağlanma
biçimlerini olumsuz yönde etkilediği öne sürülmüştür (Öngider, 2013).
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Boşanmış

ailelerin

çocuklarının

evliliklerini

inceleyen

boylamsal

bir

çalışma100 çocuk ile 25 yıl sürmüştür. Bu çalışmanın sonuçlarına göre
boşanan ailelerin çocuklarının %57’sinin evliliklerini yürütemediği, %25’inin 14
yaşın öncesinde uyuşturucu ve içkiyle tanıştıkları saptanmıştır (akt. Berkeley,
2000).
Dünyada ve ülkemizde, boşanma oranları giderek artış göstermektedir. TÜİK
(Türkiye İstatistik Kurumu 2013) 2013 verileri, evlenmelerin %0.6 oranında
azalırken boşanmaların %1.6 oranında arttığını göstermiştir. Özellikle Ege
Bölgesi % 2.25 kaba boşanma oranı ile boşanma hızının en yüksek olduğu
yöredir. TÜİK’in 2014 verilerine göre ise evlenmeler % 0.1 oranında azalırken,
boşanma oranları % 4.5 artmıştır. Yine TÜİK’in 2014 verilerine göre
boşanmalar %396 oranında evliliğin ilk 5 yılında, % 21.8’i ise evliliğin 6-10 yılı
içerisinde gerçekleşmektedir. Seneler içinde, boşanma oranları artmış ve
çiftler evlilik sorunlarını fazlasıyla dile getirmeye başlamışlardır.
Satir’e göre aileler ister sorunlu isterse sorunsuz olsun hepsinde aynı
konular ortaya çıkmaktadır.


“Bütün ailelerde her bireyin olumlu veya olumsuz bazı değerleri vardır.
Ancak önemli olan, bireyin hangi değerlere sahip olduğudur.



Her birey iletişim kurar ama önemli olan, bu iletişimi nasıl kurduğu ve
ne tür sonuçlar aldığıdır.



Her birey belirli kurallara uyar ama önemli olan, bu kuralların ne tür
kurallar olduğu ve bireyin işine ne kadar yaradığıdır.



Her bireyin toplumsal bağları vardır ama önemli olan bu bağların ne tür
bağlar olduğu ve ne tür sonuçlar doğuracağıdır” (Satir, 2001).

Çiftlerin romantik ilişkilerinde kendini gösteren problemlerle başa çıkabilme
yeteneği, ilişkinin sürekliliği bakımından önemliliği olan bir unsurdur. Özellikle
evliliğin öncesinde çiftlerin karşılıklı beklentilerini tekrardan değerlendirmesi ve
realist beklentilere ulaşılabilmesine yardım süreci aile danışmanlığında
değerlendirilmesi gereken konulardan biridir (Güllü, 2015). Bunun yanı sıra
evlilik ailenin alt yapısının oluşmasında önemli bir role sahiptir ve aile bir
bütündür. Özellikle endüstrileşme ve sanayileşme olgusu evliliğin yapısını
değiştirmiş ve bu durum değişime uğrayan toplumda hayatın devamlılığını
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sağlamak ve adaptasyon açısından evliliğin yapısının anlaşılabilmesinin ve iyi
bir şekilde değerlendirilmesinin önemini yükseltmektedir (Yalçın, 2014).
Eşlerin ilişkisinde; aşağıda sıralanan davranışlar belirli bir şekilde sürekliliği
varsa, bu ilişki sorunlu bir ilişki olarak tanımlanabilir; ‘Egemen olma,
sahiplenme girişimleri, çekingenlik, saldırganlık, eleştiriye karşı aşırı hassa
olma, birbirine çok fazla düzeyde karışma, kıskançlık, sürekli yenileyen şekilde
güven tazeleme ihtiyacı, sürekli ve yoğun ağlama nöbetleri, uyuşturucu ve
alkol alma, sosyalleşmede istek yitimi, utanma, yüzünü asma, sık öfkelenme,
eşe yönelik bastırıcı davranışlar, eş baskısına izin vermek, şiddet eğilimi,
azarlamalar ve bağırmalar, intihar tehditleri, fiziksel ve duygusal uzak durma,
uzun

süreli

küslük

ve

sessizleşme

sık

ortaya

çıkan

duygusal

krizler’(Humphreys 2003).
Evlikte, sürekli eşi ve aileler tarafından suçlanan kişi olma, eleştirilerin yönünde
olan kişi olma, ailenin sorunlu kişisi olarak görülme ve susmaya zorlama
kişinin gerçekleri algılama yeteneğinden kuşku duymasına neden olur
(Forward 2003 ).
Evlilik ve eş seçme kişinin hayatında verdiği en önemli kararlardan bir
tanesidir. Bu kararı verdikten sonra başlayan evlilik doyumu ve eşten
beklentilerin, negatif yönde seyir izlemesi halinde çiftin mutsuzluğundaki
artışın boşanmalarla sonlanması kaçınılmaz bir son olmaktadır.
Öğretmenler toplumun yol almasında liderlik yönü fazla olan ve bu konuda
belirli ilkeleri savunarak yerine getiren kişilerdir. Ülkemizin gereksinimi olan
birey gücünü yetiştirme görevini alan öğretmenlerin, topluma ilk sırada model
alınan ve örnek olan insanlar olduğu düşünülürse, ruh sağlıklarının
düzeltilmesi ve korunması önem arz etmektedir.
Topluma

sağlıklı

bireyler

yetiştiren

öğretmenlerin

evliliklerindeki

eş

beklentilerinin karşılanması ve evlilik doyumlarının yüksek olması sağlıklı
nesillerin yetişmesi konusunda da belirleyici bir etken olacaktır. Kadınlar
öğretmen, eş ve anne olarak önemli rol yüklenmektedirler. Yüklendikleri bu
rollere uygun sağlıklı davranışlarının olması toplumsal açıdan sağlıklı
bireylerin yetişmesinde etkili olacaktır.
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Bu araştırmada da evlilik doyumu ile evlenme yaşı, cinsiyet, yaş, çalışma
kurum türü, eş mesleği, çocuk sahibi olma durumu, evlilik yaşı, evlilik süresi ve
eşten beklentiler gibi değişkenler arasındaki ilişkinin bulunmasının evlilik
psikoloji alanına yararlı bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir.
1.4. Sınırlılıklar
Araştırmanın çeşitli sınırlılıkları bulunmaktadır. Bunlar:


Araştırma Denizli sınırları içerisinde bulunan MEB’e bağlı okullarda
görev yapan araştırma yapmaya gönüllü olan öğretmenler ile birlikte
yürütülmüştür. Bu nedenden dolayı elde edilen sonuçlar ancak benzer
veya aynı özelliklere sahip bireylere genelleme yapılabilir.



Araştırma, kullanılan ölçeklerin ölçtüğü niteliklerle ve uygulanan Evlilik
Doyum Ölçeği, Evlilik Beklentisi Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu ile
sınırlıdır.



Araştırma ölçekleri doldurmaya gönüllü olan 206 evli kadın öğretmenin
öznel değerlendirmeleri ile sınırlıdır.

1.5. Tanımlar
Evlilik: Belirli bir olgunluğa erişmiş olan bir erkek ve bir kadının kendi
iradeleriyle gönüllülük ve karşılıklık esasına dayalı olarak kurdukları çok yönlü
yaşam ortaklığı şeklinde tanımlanmaktadır (Acar, H, 1998).
Evlilik doyumu: Evlilik kurumunun, varlığını sürdürdüğü çevresel (kazanç,
çalışma, eşlerin kararlarda eşitliği, baskınlığı, problemleri paylaşma gibi) ve
kişisel (cinsel doyum, eşlerin birbirlerine gösterdiği sevgi tutumu ve tarzı,
eşlerin birbirlerine kendini ifade etmesi, iletişim biçimi) boyutlarından eşlerin
elde ettiği duygusal doyum ve tatmin (Sokolski ve Hendrik, 1999).
Aile: Bulunduğu toplumun değer yargılarını, gelenek ve göreneklerini,
kültürünü yansıtan, ayrıca kendi içerisinde özel bir düzene sahip olan,
çevresiyle etkileşim halinde olan anne, baba ve çocuklardan oluşan bir
kurumdur (Yenilmez, 2012).
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Eşten Beklenti: Kişilerin evlenecekleri veya evlendikleri bireyin kendisini
sevme davranışı, öznel kişiliğine ve kök ailesine saygı duyması, değişime ayak
uydurması, kendisinin kültür ve inançlarına benzer bir kültür ve inançlarına
sahip olması, olumlu bir cinsellik tutumunun olması ve sosyoekonomik açıdan
kendisine benzer olmasını arzu etmesidir.
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2. BÖLÜM
KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
Araştırmanın bu bölümüne aile ve evlilik kavramları ile evlilik doyumu ve evlilik
uyumuna ilişkin kuramsal bilgilere yer verilmiş, bölümün sonunda ise konu ile
ilgili yapılmış olan araştırma bulgularına yer verilmiştir.
2.1. Evlilik ve Aile Kavramları
Hayatı boyunca çeşitli olaylara maruz kalan ve sürekli değişen şartlara adapte
olmak durumunda olan bireyin karşı karşıya kalacağı önemli olaylardan birisi
evliliktir (Cingisiz, 2010). Evlilik ilişkilerine dair çalışmaların önem kazanması
öncelikle evlilik yolu ile kurulan aile kurumunun öneminden ileri gelmektedir.
Evlilik ile kurulan aile kurumunun toplumun temel yapılarından biri olarak kabul
edilmesi, sağlıklı, doyum içerisinde olan bir evlilik ilişkisini açıklamaya ilişkin
araştırma ve çalışmalara önemliliğine dair ortam hazırlamıştır. Kişinin
gereksinimlerini giderebileceği en doğal ilişki şekli evliliktir. Literatür
değerlendirildiğinde evliliğin çeşitli şekillerde ele alındığı görülmektedir (CihanGüngör, 2007).
Evlilik söz konusu olsun ya da olmasın romantik ilişkilerde yaşanan
uyumsuzluk ve doyumsuzluklar her koşulda ilişki içindeki bireyler açsından bir
sorun kaynağı olabilir. Ancak, evlilik ilişkilerinde yaşanan uyumsuzluk ve
doyumsuzlukların ve bu nedenle gerçekleşen boşanmaların sadece çiftler
açısından değil toplumsal açıdan da olumsuz sonuçlar doğurabilme potansiyeli
vardır. Evlilik, bir ailenin varolmasını ve sonraki nesillerin yetişmesini sağlayan
en temel ve en önemli insani ilişkidir (Larson ve Holman, 1994).
Evlilik ilişkisi bir süreç olarak düşünülmelidir. Bu süreç evlilikteki ilk yıllar,
çocuklu aile yılları ve çocukların evden ayrılmasıyla ortaya çıkan dönemler

10
olarak ayrılmıştır. Peseschkian’a göre aileden edinilen eğitimsel içerikler, asla
değiştirilmez ve her zaman geçerli değildir (Peseschkian 2005)
Evlilik, literatürde pek çok araştırmacı tarafından farklı açılardan tanımlanmıştır
(Özen-Rıza, 2016). Romantik ilişkiler bağlamında evlilik; duygusal bir bağlılık
(romantizm, aşk), partnerin duyusal problemleriyle ilgilenilmesi ve bunların
karşılanması (güven kazanılması), karşılıklı bir dayanışma süreci olarak da
ifade edilebilmektedir (Kara, 2015). Farklı bir tanıma göre evlilik, oldukça
geçmişe dayanan toplumsal ve kültürel bir kurum olup aşk, sevgi, cinsellik,
ekonomik işbirliği ve üreme gibi gereksinimleri gidermek adına bir arada
yaşamaya karar vermiş olan bireylerin beraberliklerinin toplum tarafından
onaylanması ve yasal bağlayıcılık kazanması neticesinde gelişen bir ilişkiler
ağıdır (Alış, 2016).
2.1.1. Eş Seçimi
Evlilik ve eş seçme geleneksel olarak ele alındığında aileler tarafından
kullanılmış bir yöntemken, bugün insanların kişisel tercih etmelerine bağlı
olarak gerçekleşmektedir. Bununla beraber evlenme ve eş seçme kararlarını
alacak bireyler içinde bulundukları toplumdan ve kazanmış oldukları
değerlerden

soyutlanıp

tercih

yapamamaktadır.

Bireylerin

yaşadıkları

toplumun tutumlarına ve değerlerine uygun tercihler yapmaları beklenmektedir
(Yıldırım 2017).
Modern toplumlarda eş seçimi özgür bir tercih ile seçtikleri görülse de bu
durumun tam bir özgürlük olduğunu söylenemez. Kişiler statü, sosyal sınıf,
eğitim, ekonomik faktörler gibi birçok alanda tercihlerini şartlandırmakta ve
seçimlerini bunlar ışığında yapmaktadır ( Özgüven, 2014).
Evlilikte mutluluğu doğru eş seçimleri sağlamaktadır. Evlilikte birbirinden farklı
yaşantılardan ve ortamlardan gelmiş, ortak bir hayatı paylaşabilme gerçeği her
daim hatırlanmalıdır. Bundan dolayı bireyler birbirlerini tanımadan önce kendi
kişiliklerini tanıyabilmeli, daha sonra birbirlerini tanımaya çalışmalıdır.
Evlilikten ve gelecekten ne beklentileri olduğu üzerinde durulmalı aynı
zamanda bu konular evlilikten önce çözüme kavuşturulmalıdır (Gözoğlu,
2015). Gözoğlu’na (2015) göre, eş seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken
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hususlar şunlardır: Olumlu düşünce, sevgi, güvenme, fiziksel çekim ve cinsel
uyum ve iletişim.
Eş seçimi kararını doğru şekilde yapabilmek için bireyin öncelikle kendini
doğru tanıması gereklidir. Karşısındaki kişiye kolayca güvenen, kolay ilişkiler
başlatabilen insanlar olduğu gibi oldukça zor güvenen ve terk edilme kaygısıy
ile yakınlık kuramayan insanlarda bulunmaktadır. Özgüveni yüksek olan kişiler
ilişkilerinde daha rahat hissederek duygusal beklentilerine daha rahat cevaplar
verirler. Terk edilme kaygısı yaşayıp kaçınan bireylerin güvenli ilişki kuran
kişilere göre mutlu olmaları daha zordur (Kasatura, 2014).
Eş seçiminde iki temel etken bulunmaktadır. Bunladan biri “benzerlik ilkesi”dir.
Bu ilkeye göre, bireyler sınırlı bir grup içerisinde eğitim, toplumsal statü, yaş,
gibi benzerliklere göre eş seçimi yapmaktadır. Benzerlik ilkesi benzeyen ve
yakın özellikleri olanların birbirlerinin çekim alanına girdiği gerçeğine
dayanmaktadır. Diğer temel unsur “bütünleme ilkesi”dir. Bu ilkeye göre, evlilik
yapacak kişilerin

birbirlerini kişilik açısından farklı oldukları taraflarını

bütünlemesinden dolayı seçtiklerini savunur. Bu ilkede zıt özellikleri olan
kişilerin birbirlerini etkilediği gerçeğini temel almaktadır(Çelik 2006).
Evlilik, toplum ve insan yaşamında özel bir yere sahiptir. Toplumların temel
örfi değerlerinin ve kendi adetlerinin, kendine has değerlerinin, özelliklerinin,
öğrenilmeye başlandığı, geliştirilmeye çalışıldığı, sorgulanmaların yapıldığı ve
yeniden meydan getrilerek dizayn edildiği eğitim süreci, aile desteği altında
olmaktadır. Bireyler diğer insanlarla kuracakları iletişim tarzlarının, olaylar
karşısında gösterecekleri davranış kalıplarının, iletişim kurduğu diğer
insanlardan beklediklerinin temellerini aile içinde öğrenir ve içselleştirme
yapar. (Güllü 2015). Böylece kişiler gelecek yaşamalrında nasıl bir eşle
evlenmek istedikleri konusunda bir takım ön beklentiler oluşturmaya başlar.
Evlilik yapmadan önce önce eşler genellikle, evlenmenin ve yeni bir yuva
kurmanın yarattığı bir heyecanla, evlilikte çok önemli olacak konuları
konuşmayı üzerinde durmadan pas geçebilmektedirler. Pek çok kişi,
kendilerini

bireysel

değiştirebilecekleri

ya

da

eşlerini

kontrol

altına

alıp/yönetebilecekleri düşüncesi ile evlilik yaparlar. (Haskan-Avcı, 2013)
Evlenme kararı, duygu yüklüve yönlü düşünülüp romantizm içeren bir aşka
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bağlı kalarak alınmaz, her şartta ve koşulda değerlendirmeyi içeren sevmeye
dayalı sevgi kararına bağlı olarak alınır (Kasapkara ve Kasapkara, 2013).
Evlilik, Türk toplumunda görücü usulüyle ve severek evlenme evlenme olmak
üzere en temel şekliyle ikiye ayrılmaktadır. Severek evlenme, iki bireyin
birbirini severek ve isteyerek, herhangi bir baskı ve zorlama olmadan,
yaşamlarını aynı çatı altında isteklerini hayata gçirme olarak ifade edilebilir.
Görücü usulüyle evlenme ise, iki kişinin birbirlerini tanıma aşamasını
yaşamadan, aracı bireyler tarafından arabuluculuk yoluyla anlaşmaları
sağlanarak, yaşamlarını birleştirmeleri olarak tanımlanabilir (Tarhan, 2010).
Flört veya görücü usulü evlilik yöntemleri arasında anlamlı bir farklılık bulan
Çingisiz (2010), birbirlerini tanıyarak evlenmiş kişilerin evlilik uyumlarının
birbirlerini tanımadan evlenmiş bireylerden daha yüksek olduğunu bulmuştur.
Aynı şekilde Çimen (2007), yaptığı araştırmada flört sürecinden geçerek
evlenmiş bireylerin, görücü usulüyle evlenmiş bireylerden daha fazla evlilik
doyumu yaşadığını bulmuştur. Yapılan çalışmaların sonuçlarından da elde
edildiği gibi flört ederek evlenen çiftlerin evlilik doyumlarının görücü usulü ile
evlenen çiftlerin evlilik doyumlarından daha yüksek olduğu bilgisine
ulaşılmıştır.
2.1.2. Aile Kavramı
İnsan diğerleri ile yaşadığı sosyal yaşantılara gereksinim duyar. Bu yönden ele
alındığında aile, ihtiyaç duyulan ilk temel kurumdur. Aile, birey için kabul
edilebilir değerleri ve yaşantıları kazandıran bir fırsat sağlar. Bu fonksiyon,
insanın içinde yer aldığı sosyal hayata adaptasyonunu sağlar. İnsanın birey
olarak şekil alması aile ortamında gerçekleştiği için, aile pek çok bilimsel
dinlerin,disiplinin, politik yaklaşımların, ideolojilerin, devlet unsurunun,
hukukun, sivil toplum örgütlerinin, özel ilgi alanına girmektedir (Eşsizoğlu,
2012).
Aile konusunda çalışan çeşitli kuramlara mensup araştırmacıların üzerinde fikir
birliği sağladıkları konulardan birisi ailenin evrensel olarak herkes tarafından
kabul edilen bir tanımının yapılamayacağıdır. 20.yüzyılın ortalarından
günümüze dek yapılan çalışmalar, aile kurumuna ilişkin genel-geçer bir
tanımın yapılması güçlüğü noktasında uzlaşmıştır. Aynı çalışmaların
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uzlaştıkları bir başka konu da, ailenin evrensel bir kurum olduğu, yani hemen
her sosyal yapıda karşılaşılacak bir kurum olacağıdır.(Eşsizoğlu, 2012).
Kavramsal olarak değerlendirildiğinde aile içinde bulunduğu toplumun kendi
kültürünü, değersel yargılarını, adet ve geleneklerini yansıtan, ayrıca kendine
has bir düzeni olan, çevresiyle etkileşim halinde olan anne, baba ve
çocuklardan oluşan bir kurumdur (Yenilmez, 2012). Farklı bir tanıma göre aile,
bireyin içinde yetiştiği, saygı, sevgi, özgüven, dayanışma, işbölümü ve
yardımlaşma, gibi birincil ilişkilerin yer aldığı, anne babalar, kardeşler ve diğer
aile fertleriyle sosyalleşmenin ilk adımının atıldığı, toplumsal ve cinsel kimliğin
ilk kez elde edildiği bir yapı olarak ifade edilmiştir (Aluş, 2016).
Aileye ilişkin yapılan çalışmaların genelinde aile kavramının çeşitli özelliklerine
dikkat çekilmiş ve bu özellikler paralelinde ailenin sınırları çizilmeye
çalışılmıştır. Ailenin biçimsel özellikleri, üye sayısı, işlevleri, eşlerin evlilik
biçimi hatta eşler arası ilişkiler gibi çeşitli kriterler ailenin göstergelerini
oluşturmuştur. Dolayısıyla yapılan her tanımda aile farklı bir motif olarak ortaya
çıkmıştır (Aluş, 2016).
2.1.3.Ailenin Tanımı ve Özellikleri
İnsan gruplarının toplum haline gelmesi, üyeleri arasındaki ilişkilerde bir düzen
ve hiyerarşinin ortaya çıkması ile gerçekleşir. Aile birbirlerinden çeşitli kabiliyet
ve potansiyele sahip üyeler için kolaylaştırıcı arabulucu, uyum sağlayıcı ve
koruyucu bir yapı olarak ifade edilmektedir (Ünal, 2009). Aile; evlilik ve kan
bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin meydana
getirdiği toplum içerisindeki en küçük birlik olarak tanımlanmıştır (Aksaray,
2013). Bir başka tanıma göre aile “geniş toplumun en küçük yaşam birimi”
olarak ifade edilmektedir (Canatan, 2009).
Yaşar-Ekici (2014) aileyi “birbirlerine doğrudan akrabalık bağı ile bağlı olan,
erişkin üyelerin çocuklara bakma rolünü üstlendiği bir insan topluluğu” şeklinde
nitelendirilmiştir. Çalışkan ve Aslanderen (2014) aile kavramını “aralarında kan
bağı bulunan topluluk” şeklinde tanımlamıştır.
Doğan’a (2016) göre aile; toplumsal yapının temel bir kurumu, toplumun ve
toplumların da merkezi bir kuruluşudur. İnsan yığınları geçmiş dönemlerde
olduğu gibi bugün de aile birimlerinde yaşamakta; üreme, çoğalma ve gelişme
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gibi insan neslinin biyolojik ve sosyolojik formları aile içerisinde evrilmektedir.
Özensel’e (2004) göre aile anne, baba ve çocuklardan oluşan ve toplumun
çekirdeğini oluşturan bir yapı olarak tanımlanmaktadır. Aile olgusu içinde
bulunduğu toplumun kültürünü, yapısını ve değerlerini üzerinde taşımaktadır.
Bunun yanında her ailenin bir iç yapısı ve kendine özgü kuralları
bulunmaktadır.
Aile, gelişimi bir başkasının varlığına ve bakımına diğer canlılardan çok daha
fazla gereksinim duyan çocukların sosyalleşmesini sağlayan birincil ortamdır.
Bireyin beslenme, bakım, korunma gibi temel fiziksel gereksinimlerinin
yanında, sevgi gereksinimi, duygusal gelişim, sosyal bilişsel gelişimi, sağlıklı
zekâ gelişimini devam ettirme, potansiyellerini geliştirme gibi ruhsal
gereksinimlerini

ve

eğitim,

kültürel

değerleri

kazanma

gibi

sosyal

gereksinimlerini karşılar. Bireye duygusal destek vererek kendine ve diğer
bireylere güvenmesini, sevgi duymasını, kimlik kazanmasını, kişilik gelişimini,
sosyal beceriler geliştirmesini ve toplumsallaşmasını sağlar. Refah bir hayat
için gereken fiziksel ve ruhsal ortamı yaratarak üyelerine tatmin imkânı sunar.
Cinsel ilişkileri düzenleme, üreme, ekonomik dayanışma, değerlerin nesiller
boyu ulaştırılmasını sağlayarak toplum düzenine katkıda bulunur (Ünal, 2009).
Aile, biyolojik, psikolojik, ekonomik, toplumsal, hukuksal vb. boyutları olan
toplumsal bir birimdir. Bunun yanı sıra, aile geçmişten günümüze toplumda
oluşturulmuş maddi ve manevi değerleri nesilden nesile ulaştırır. Aile,
ülkelerde ve dünyada gerçekleşen değişim ve dönüşümlerin etki ve
sonuçlarının en belirgin şekilde izlendiği toplumsal kurumların başında
gelmektedir (Yaşar-Ekici, 2014). Her bir aile yapı, işlev ve ihtiyaçları ile farklı
bir varlıktır. Aile toplumun üyelerine şekil verir, besler ve toplumsal
kurumlardan daha fazlasıdır. Ailenin ve fonksiyonlarının algılanması birçok
unsura göre farklılaşabilmekte ve aile bireylerinin tutumlarını ve davranışlarını
da etkileyebilmektedir (Hallaç ve Öz, 2014).
2.1.4. Ailede Sosyal İlişkiler
Ailenin toplumsal bakımdan önemi her çalışmada dikkat çekici verilerle ortaya
konulmaya çalışılmaktadır. Aile, toplumun değerleri verme kaynağı, paylaşım
yoluyla orta değerleri oluşturmanın odağı, çocukların ilk eğitim aldığı yer ve
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sosyal yaşantının sürekliliğini sağlayan bireylerin içinde yetiştirilmeye
çalışıldığı bir kurumdur. Aile içerisinde gelişen tüm olaylar doğrudan veya
dolaylı olarak toplumdaki her birimi etkilemektedir (Karadağ, 2015). Çünkü
aile içi ilişkiler ile topluma yer alan kurumlar sürekli etkileşim içindedir (Yavuz
ve Özmete, 2012). Bu kapsamda aile içindeki sosyal ilişkilerin ilk olarak aile
fertleri daha sonra da toplumsal açıdan önemli bir yere sahip olduğu
söylenebilir.
Aileyi genel bir sistem olarak ele aldığımızda, anne-babalar, çocuklar
(kardeşler) ve ailenin diğer büyüklerinden oluşan alt sistemlerde yer alan her
birey bazı görev ve sorumluluklara sahiptir. Üstlendikleri bu görev ve
sorumlulukları gerçekleştirirken aile bireyleri birbirleri ile karşılıklı etkileşim ve
iletişim içerisinde bulunurlar (Aluş, 2016). Bu kapsamda aile içi sosyal ilişkilerin
temelinin iletişim yatmaktadır (Görgün-Baran, 2004). Türkiye’de aile içi sosyal
ilişkiler değerlendirildiği zaman geleneksel otorite örüntüleri ve cinsiyetçi rol
dağılımına uygun bir biçime modern eşitlikçi cinsiyetçi rol paylaşımına doğru
değişim olduğu görülmektedir (Taylan, 2009).
Toplumsal aktörler yani aile üyeleri arasındaki ilişkiler, gerçek toplumsal
ilişkilerdir. Aile gerek üretim gerekse tüketim birimidir. Çekirdek ailenin
ekonomik sorumluluklardan soyutlandığı söylenmektedir. Bunların haricinde
aile jeolojik, felsefi, tarihsel ve coğrafyasal boyutları da bulunmaktadır. Bütün
bu boyutlar; gerek aileni niteliklerinden kaynaklanmakta, gerekse aileye farklı
nitelikler kazandırmaktadır (Tuzcu, 2017). Bu bağlamda aile içerisindeki sosyal
ilişkiler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;
Eşler arasındaki ilişkiler: Aile kurumu, birbirlerinden farklı bir yetişme tarzı ve
yaşam algısı olan iki bireyin nikâh akdi ile birlikte yaşamaya başlamasıyla
kurulur. Sevgi, saygı, güven ve özveri esasına dayanan ilişki mutlu ve huzurlu
bir aile ortamını yaratacaktır. Çocukların bu şekilde bir ortamda büyüyor
olmaları onların gerek bireysel gerekse sosyal gelişimleri bakımından
önemlidir. Eşlerin, aralarındaki farklılıklar nedeniyle ilişkilerinde çatışma ve
problem yaşamaları doğal bir olaydır. Önemli olan, eşler arasında problemleri
ortadan kaldırabilecek ya da azaltacak bir etkileşim ve problem çözme yetisinin
olması gerektiğidir (Aluş, 2016). Karadağ’a (2015) göre, ailede eşler
arasındaki ilişkiler ele alındığında ortak bir yaşamı paylaşan çiftlerin
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çoğunlukla paylaşımlarının daha çok olması beklenir. Sağlıklı aile için etkileşim
için beklenen davranış şekli budur. Zira birbirleriyle iletişim kuran, sorunlarını,
mutluluklarını, üzüntülerini paylaşan çiftler ortaya çıkan sorunlarla daha kolay
başa çıkabilme becerisine sahiptirler. Bu durumun aksine duygu ve
düşüncelerini yeteri kadar ifade edemeyen, paylaşımı az olan çiftlerin
birbirlerini anlamaları güçleşmekte ve olaylara bakış açıları farklılaşmaktadır.
Bunun sonucu olarak olaylar, durumlar karşımızdaki bireyin bakış açısıyla
görülememektedir. Birbirini anlamayan çiftlerin ise zamanla mutsuzlukları
artmakta, sonuç boşanmaya kadar gitmektedir.
Aile kurumunun temelini ortak noktada buluşabilen iki birey atar ve ailenin
sürekliliğini de bu uyumla sağlanır. Sağlıklı ailelerin zeminini karı ve koca
ilişkileri oluşturur. Zira çocukların ilk eğitimini aldığı aile kurumunda anne ve
baba birer rol model konumundadır. Dolayısıyla karı-koca ilişkileri, sağlıklı aile
ortamları oldukça önemlidir (Karadağ, 2015). Aile içi ilişkilerde eşler arasındaki
ilişkilerin bu kadar önemli olması eşler arası ilişkiler ve eşler arası uyum
üzerine literatürde uzun yıllardır çalışmalar yapılmasına zemin hazırlamıştır
(Yılmaz, 2001).
Eşlerin geleceğe ilişkin beklentileri ve amaçları yönünde benzer duyguları ve
istekleri barındırmaları veya farklı düşünmeleri durumunda birbirlerine
anlayışla yaklaşmaları evliliğin uyum içerisinde yürümesine yardımcı olur.
Eşler pek çok konuda ortak tutum sergilemek durumundadırlar. Paylaşılan ve
çocuklara aktarılan değerler, inançlar, terbiye ve ahlaki yaklaşım, çocukların
bakım ve sorumluluklarının paylaşılması, çocukların sosyalleştirilmesi ve
yetiştirilmesi aşamasında ideal olarak nitelendirilen tutumların ya da hoş
karşılanması gereken durumların neler olduğu açık ve net olarak ortaya
konulmalı ve bu yönde tutarlı davranışlar sergilenmelidir. Bunun haricinde
ekonomik konular, mali kaynakların kullanımı, ortak etkinlikler, akraba ve dost
ziyaretleri, ev içindeki ve dışındaki işlerin sürdürülmesi ve idareye ilişkin
sorumlulukların paylaşımı gibi konular da üzerinde uzlaşılması gereken
konulardır. Değişen şartlara bağlı olarak davranış değişikliği ve olaylara farklı
yaklaşım biçimini geliştirmek ayrıca eşler arası anlaşmazlıkları en aza
indirmeye yardımcı olacaktır (Aluş, 2016).
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Ebeveyn ve Çocuk İlişkileri: Ebeveynlerin kişilik özellikleri ve yetiştirilme
biçimleri, meslekleri, eğitim durumları, sosyokültürel ve psikososyal yapıları,
çocukla iletişim biçimleri, çocuğa ayırdıkları zaman ve ona gösterdikleri önem
çocuğun gelişimini birinci dereceden etkileyen unsurlardır. Özellikle annebaba olarak, ergenlik sürecini yaşayan çocukların fiziksel ve psikolojik
yapılarındaki değişimlerden haberdar olmak ve ergene anlayışlı, iyimser,
sevecen davranmak, bu süreçte yaşanması muhtemel güçlüklerin daha kolay
atlatılmasına ve aile mutluluğunun korunmasına yardımcı olmaktadır (Aluş,
2016). Bunun yanında ebeveynlerin çocuklarına yönelik tutum ve yaklaşımları
çocukların gelecekte sergileyecekleri davranışları da etkilemektedir (Şahin ve
Cevher, 2007).
Çocuklar ilk eğitimlerini ailede alırlar ve kişiliklerinin oluşumunu sağlayan temel
değerleri de yine aile kültürü ile sağlarlar. Bu nedenle anne-babaların kişilik
özellikleri çocukların karakterlerinin şekillenmesinde ve kendi kişiliklerinin
oluşmasında etkilidir (Karadağ, 2015; Özensel, 2004). Yapılan çalışmalarda
özellikle annelerin sahip oldukları kişilik özelliklerinin ebeveyn çocuk ilişkisinin
kalitesinde önemli bir belirleyici olduğunu göstermektedir. Bunun yanında
yapılan araştırmalarda çocukların psikolojik sağlıklarının ebeveyn-çocuk
ilişkisi ile yakından bağlantılı olduğu belirtilmektedir. Nitekim yapılan araştırma
bulguları olumsuz ebeveyn tutumlarının çocuklarda bazı psikolojik sorunlara
neden olduğunu ortaya koymakta (Öngider, 2013), çocukların gelişimlerinin
sağlıklı olması için ebeveynlerin çocuklarına karşı demokratik bir tutumla
yaklaşmaları gerektiğini göstermektedir (Uzun ve Baran, 2015).
Çocuklarda gerek psikolojik gerekse de sosyal gelişim ve kişilik özelliklerinin
gelişimi okul öncesi dönem olan 0-6 yaş döneminde gelişmektedir. Bu nedenle
ebeveyn ile çocuk ilişkisinde özellikle 0-6 yaş döneminin önemli bir yere sahip
olduğu belirtilmektedir (Öngider, 2013). Bu dönemde özellikle sağlıklı anne ve
çocuk ilişkisi ilerleyen yıllarda da anne ve çocuk ilişkisinin sağlıklı olmasına
zemin hazırlamaktadır (Saygı ve Uyanık-Balat, 2013). Buna karşılık literatürde
yer alan çalışmalarda özellikle Türk toplumunda ebeveyn ile çocuklar
arasındaki ilişkilerde birçok dengesizlik bulunduğu, bunun temelinde ise
ebeveynlerin kendi aralarındaki sorunları çocuklarına yansıtmalarının yattığı
rapor edilmiştir (Özensel, 2004).

18
Çocuklara ilişkin yaklaşım ve tutumlarda ise faydacı değerlere dikkat
çekilmektedir. Söz gelimi küçük yaştayken dahi aileye maddi fayda sağlaması,
ebeveynler yaşlandığında onlara bakması öne çıkarılmaktadır. Buna karşın,
gelişmişlik seviyesi arttıkça, çocuğa dair psikolojik değerlerin de önemi
artmaya başlamaktadır. Çocuğa yönelik ekonomik ve faydacı değerler gelişme
ve çağdaşlaşmayla beraber önemini kaybederken, psikolojik değerler öne
çıkmaktadır. Sonuçta, çocuğa verilen en genel anlamdaki değer pek fazla
değişmese bile, faydacı yaklaşımla psikolojik ihtiyaç yaklaşımı arasında önemli
bir fark olabilir (Tuzcu, 2017).
Ebeveyn ve çocuk ilişkileri çocukların psiko-sosyal gelişimlerini etkilemekte
olup (Dereli ve Dereli, 2017), çocuğun sosyalleşmesinde tüm aile bireylerinin
ciddi oranda etkisi olduğu halde annenin en çok etkiye sahip olduğu tartışılmaz
bir gerçektir. Anne-babalar özellikle anne, çocukların gereksinim duyduğu
sevgi ve ilgiyi onlara ilk veren kişilerdir. Annenin bebeğinin kucağına alması ile
ikisi arasında kurulan bağ zaman içerisinde de süregider. Annesinin sesi ve
teninin kokusu bebeğe kendini rahat ve güvende hissettirir. Annenin sevgi ve
ilgisi çocuğun kendine olan özgüvenini arttırır, kendisini daha değerli
hissetmesini sağlar. Anne, erkek çocuk için, baba da kız çocuk için ilk aşktır.
Anne, çocuğun en güç anlarda sığınacağı ve güveneceği kişidir. Anne
sevgisini hisseden çocuk daha mutlu ve sosyal çevresiyle daha uyumlu bir
kişilik sahibi olur (Aluş, 2016).
Kardeşler Arası İlişkiler: Geleneksel açıdan ele alındığı zaman kardeşler
biyolojik olarak ortak ebeveynlere sahip iki birey şeklinde tanımlanmaktadır.
Bunun yanında ebeveyn ortaklığı olmayan ya da bir ebeveynin ortak olduğu
çocuklarda kardeş olarak tanımlanmaktadır. Kardeş ilişkisi bireyin hayatı
boyunca yaşayacağı en uzun ilişkilerin başında gelmektedir. Kardeş ilişkisi
genellikle büyük kardeşin doğumundan sonra küçük kardeşleri ile karşı karşıya
geldiği andan itibaren başlamaktadır (Rodop, 2015).
2.2. Evlilik Kurumu
Literatür kapsamında evliliğe ilişkin pek çok tanım yer almaktadır (Taşköprü,
2013). “Evlilik” terimi “aile” terimine kıyasla daha belli özellikleri olan bir
kavramdır. Aile bir örgüt ya da grup; evlilik ise farklı cinsten iki kişinin beraber
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hayatı paylaşmak, çocuk yoluyla nesli devam ettirmek ve çocukları yetiştirmek
gibi amaçlarla oluşturdukları beraberliklerdir. Yine benzer biçimde evlilik
ilişkisinde eşlerin birbirlerini tanıyabilme, anlayabilme, temel ihtiyaçlarını
giderme gibi gereksinimleri sıralanırken, aile kavramında eşlerin dışında
çocuklar ve ailenin diğer büyükleri de ele alınmaktadır. Evlilik insan davranışı
üzerinde etkili olan en önemli kurumlardan birisi olarak nitelendirilebilir
(Eşsizoğlu, 2012).
Evlilik ve aile yaşamıyla ilgili 1860’lı yıllarda başlayan çalışmalarda öncelikle
ailenin kökeni ve evrimi üzerine yoğunlaşılırken, 20. yüzyılın ortalarından
sonlarına doğru olan süreçte ise, sosyolojik kuram ve araştırmalarla yeni
yaklaşımlar ve tekniklerin birleştirildiği görülmektedir. Bireylerin hayatlarının
pek çok kısmını etkileyen evlilik, birbirinden farklı seremoniler, gelenek ve
görenekler barındırsa da evrensel bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır
(Kara, 2015).
İki farklı cinsin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan evlilik müessesesi, toplumun
temel yapı taşlarından birisidir. Sağlıklı toplumlar sağlıklı evliliklerle
mümkündür. Evlilikte mutluluğa ulaşabilmek için, çiftlerin birbirlerinin zayıf ve
güçlü yanlarının, duygularının bilincini kavramalarının, duygu, düşüncelerini
anlamaya çalışmaları gerekmektedir. Bu ise eşler arasındaki etkileşim şeklinin
evlilik yaşamında ne derece önemli olduğunu kanıtlamaktadır (Cingisiz, 2010).
Gerek kadınlar gerekse erkekler açısından evlilik kurumunda kaliteyi sağlayan
unsurlar içinde sağlıklı ve olumlu eş tutumları olduğu söylenebilir. Bu nedenle
evliliğin

sağlıksız

hale

gelmesinde

eş

tutumlarının

kalitesi

önem

kazanmaktadır. Farklı bir ifadeyle, eşler evliliklerinde çatışma çözmede,
iletişim sağlamada, sosyal destek alışverişlerinde, birbirlerini anlamada ve
empati geliştirmede problemler yaşıyorsa, ebeveynlerle

iyi

bir ilişki

kuramıyorlarsa, ekonomik destek sunacak kadar bir gelire sahip değillerse ve
bunun gibi pek çok zorlayıcı durumla başa çıkma noktasında zayıflarsa
evlilikleri sağlıksızlaşabilmektedir. Bu gibi bir durumda ise bireylerin evlilikten
toplumsal ve kişisel faydalar sağlayabilmesi mümkün olamamaktadır (Çağ,
2011).Evlilik çok boyutlu duygusal bağdır ve evliliğin yeni bir yaşam kazanması
ancak iki insanın “sen”i bir diğerine göstermesiyle olur ve buradan her zaman
gerçek bir evlilik doğar (Greenberg, 2012).
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2.2.1.Evlilik Kurumunun Önemi
Evlilik kurumu her ne kadar çağlar boyunca büyük değişiklikler geçirmiş olsa
da bir şekilden diğerine geçerek ayakta kalmıştır (Güleç, 2012). Evlilik
psikolojik, sosyal ve ekonomik fayda sağlayarak daha nitelikli ve sağlıklı bir
hayat sağlamaktadır. Tüm bunlar ışığında sağlıklı evliliklerin evli kişilerin hayat
kalitelerinin artmasındaki rolü açıktır, bireyler daha mutlu ve tatminkar bir
hayata sağlıklı bir evlilikle daha kolay erişebilmektedirler (Çağ, 2011).
Evlilik insan davranışı üzerinde etkin en önemli kurumlardan birisi olarak ifade
edilebilir. Gerek üreme ve çocukların yetiştirilmesi bakımından belirleyicidir,
gerekse ekonomik ve sosyolojik açılarıyla toplumu ve bireyi etkilemektedir.
Evlilik kadın ve erkek arasında geçen bir anlaşma olmasının yanı sıra, toplum
adına devletin doğrudan doğruya ilgilendiği, üzerinde kontrol edebilme hakkı
ve yetkisi olan bir ilişki ağıdır. Bir hayat şekli olarak evlilik olgusuna, birbirinden
çok farklı kültürlerde evrensel düzeyde rastlanması, evliliğin bireysel ve
toplumsal çeşitli fonksiyonlarını gerçekleştirmesinden ve toplumsal bir kurum
olmasından kaynaklanmaktadır. Bu fonksiyonlar;


Cinsel hayatı sağlıklı ve kabul edilebilir meşrutiyet açısından düzenler.



Soy ağacı çizgesini belirler, çocuğa yasal bir koruyucular sağlar.



Cinsiyet rollerini ve iş bölümünü belirler.



Ekonomik üretim ve tüketim faaliyetlerini düzenler, hayat şartlarının
yükseltilmesinde ekonomik destek sağlar.



Bireylere güven, korunma, dayanışma içinde olduklarını hissetmek,
sevmek ve sevilme isteklerine yanıt verme imkanı sağlayarak duygusal
destek sağlar.



Miras, sosyal güvenlik gibi yasal hakların kazanılmasını sağlar.



Bireylere toplumsal statü sağlar (Güleç, 2012).

Evlilikte kadın tarafından yapılan yakınmaları Turndorf (2001) şu şeklide
sıralamaktadır:


Sevgi gösterisi çatışmaları



Cinsel çatışmalar



Yakın ilişki çatışmaları



Boş zamanla ilgili çatışmalar
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Kıskançlık kavgaları



Evdeki yapılacak işlerle ilgili çatışmalar



Sözünde durmama çatışmaları



Girişimde bulunmama çatışmaları



Ana babalıkla ilgili çatışmalar



Kadının/erkeğin akrabalarıyla ilgili çatışmalar



Arkadaş çatışmaları



Değer çatışmaları



Bencillik çatışmaları



Denetleme çatışmaları



Maddi çatışmalar



Güç çatışmaları



Sen beni dışlıyorsun çatışmaları



Beni hiç dinlemiyorsun çatışmaları(Turndorf,2001).

Evlilikte, sağlıklı birlikteliğin ön koşulu; “eşlerin bir ilişkiyi sahiplenebilecek
kadar sorumluluk almaya hazır, o ilişkide boğulmayacak ve boğmayacak kadar
özgür olmalarıdır (Reid, 2011). Evlilikte disfonksiyonel olan yapılar olarak “iç
içe geçmiş evlilik, kopuk evlilik, evine bağlı olmayan bir partnerin olması, ilgisiz
ebeveynli

partner

ve

olgunlaşmamış

ebeveynli

çift”

olarak

yapılar

görülmektedir (Nazlı, 2003).
Evlilikte partnerlerin yetişkin olarak dört temel ihtiyacı vardır. Bunlar; bağlılık,
kontrol ve otonominin olması, kendi değerini yükseltme, arzuların tatminidir
(Roodiger ve ark., 2013) Bunların karşılandığını evlilikte gören çiftlerin mutlu
ve sorunsuz evlilik yaşadıkları söylenebilir.
Couderc’e göre evlilikte eşler birbirlerini manipüle edecek durumları
tekrarlayarak evliliklerini sorunlu hale getirirler. Bunu süreğen yaparken şantaj
ve tehditleri kullanırlar veya karşı tarafta suçluluk duygusu uyandırırlar. Bazen
yalanıkullanma ve gerçek dışı pohpohlama yolunu da kullanırlar. Zamanla
yerme ve değersizleştirmeyi, eşinin özel alanını istila etmeyi, sürgülemeyi,
bağımlı kılmayı normalize ederler (Couderc, 2018). Littauer (2004) mutsuz
evliliklerin ilişkideki kişileri hasta edeceğini ancak iyi evliliklerin kişinin mutlu
olmasında yeterli olamayacağı görüşündedir. Mutsuz evliliklerde kişilerde
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fiziksel ve duygusal sorunların görülmesi ihtimali her zaman fazladır (Littauer,
2004).
2.3. Evlilik Doyumu Kavramı
Evlilik, bireyin yaşamındaki en önemli kişilerarası ilişki sayılmaktadır. Evlilik
bazı bireyler için mutluluk ve tatmin kaynağı olurken, kimileri için ise pek çok
olumsuzluğu beraberinde getirmektedir. Mutsuz ve doyumsuz bir evliliğe sahip
olmak aynı zamanda yaşam doyumu, genel mutluluk, benlik saygısı ve genel
sağlıkla olumsuz yönde ilişkili olduğu belirlenmiştir (Yılmaz, 2001).
Evlilik doyumu, çiftlerin her biri için farklı seviyelerde ve evliliği olumlu ya da
olumsuz yönde etkileyecek bir faktör olarak ifade edilebilir (Taşköprü, 2013).
Evlilik doyumu, eşlerin benzer kültürlere sahip olmaları, birbirleriyle ilgili olumlu
duygu ve düşünceler beslemeleri, düşünsel ve bedensel yakınlığın ve
bağlılığın olması, aşkı, iyi bir cinsel hayatı önemsemek, etkili iletişim
sağlayabilmek, anlaşmazlıkları çözümlemek gibi faktörlerin bir araya
gelmesiyle elde edilmektedir (Mussatayeva, 2018).
Evlilik bireylere, sosyal, psikolojik ve ekonomik fayda sağlayarak daha sağlıklı
ve kaliteli bir hayat sunmaktadır. Tüm bunlar ışığında sağlıklı evliliklerin
insanların hayat kalitelerini arttırmadaki rolü açıktır; bireyler daha mutlu ve
doyumlu bir hayata sağlıklı bir evlilikle daha rahat erişebilmektedirler. Bu
nedenle evlilik başarısını destekleyen en dikkat çekici kavramlardan biri evlilik
doyumu olmaktadır (Çağ ve Yıldırım, 2013).
Toplumsal bir canlı olan insan, yalnızca başkaları ile kurduğu ilişkilerle hayatını
devam ettirebilmektedir. Yaşamının doyum parçası olarak evlilik ilişkisi de
bireyin yaşamının önemli tatmin biridir. Evlilik doyumu, evlilik ilişkisinin devam
ettirilmesini

sağlayan

dikkat

çeken

faktörlerden

biri

olarak

değerlendirilmektedir (Cihan-Güngör, 2007). Yaşamlarından tatmin olmayan
pek çok çiftin bu durumunun evlilik doyumlarının düşük düzeylerde olmasıyla
bağlantılı olduğu ifade edilmektedir. Bir diğer ifadeyle şayet eşler evlilikten
tatmin almalarını etkileyen unsurları fark edebilirlerse evlilikten duyacakları
doyumu geliştirebilecek müdahaleleri daha iyi algılayabileceklerdir (Çağ,
2011).
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Evlilik doyumu bireylerin evliliğine yönelik düşüncelerini ve görüşlerini
kapsadığı gibi bu görüşleri de etkileyen etkenler vardır. Bunlar evlilik algısı,
eşe bakış açısı, hissedilen duygular, olarak ifade edilebilir (Kirby,
2005).Yüksek evlilik doyumları olan kişilerin, ruhsal ve fizyolojik açıdan olumlu
süreçler yaşadığını belirten çalışmalar vardır. Ruhsal ve fizyolojik açıdan
olumlu süreç yaşayan bireylerin olumsuz duygu durum seviyeleri düşük,
yaşam mutlulukları daha fazla ve problemlere karşı dayanıklılıkları daha
yüksektir.(Kirby, 2005).
Evlilik yoğun bir duygusal alışverişin gerçekleştiği bir ortamdır. Evlilikte çiftlerin
birbirine yeterli psikolojik tatmin sağlama işlevi vardır. Bu tatmin, partnerin
yalnızlıktan kurtulmasına ve moral yönünden güçlenmesine neden olur
(Canatan ve Yıldırım, 2011).
2.3.1.Evlilik Doyumunu Etkileyen Unsurlar
Evlilik doyumunu belirlemiş olan etkenler ele alınırken öne ilk olarak çıkan
evlilikteki problemlerin çözülmesine yönelik beceridir. Bir evlilikte asla sorun
olmayacağı

düşüncesinden

uzaklaşıp,

doğru

problemleri

çözebilme

süreçlerinin olumlu bir şekilde devamı, ilişkiler için güçlendirici ve olumlu
sonuçlara ulaşılmasını kolaylaştıracaktır (Hünler, 2002).
Evlilikte mutluluğu etkileyen en önemli etkenlerden biri çocuklardır. Evlilikte
çocukların olumlu ve olumsuz bir şekilde etkileri kendini gösterebilmektedir.
Ailede çocuklar sevgi, mutluluk ve ortaklık kaynağı oldukları için aile bireyleri
arasındaki bağları kuvvetlendirirler ve aile bağlarını temsil eden duygusal
iletişimin yaşanmasına fayda sağlarlar. Ancak çocuk bakımı tecrübe gerektiren
zor bir iştir ve genellikle bu görev annelere yüklenmektedir. Bu durum annebaba arasında gizli bir çatışma yaratabilir, çiftlerin huzurunu ve mutluluğunu
dolaylı olarak olumsuz şekilde etkileyebilmektedir (Hasta, 1996). Kişilerin
statüsünün ve mesleğinin evliliklerindeki doyumla alakalı olduğu; mesleki
konumu yüksek olan kişilerin, orta veya düşük olan kişilere göre yaşam kalitesi
daha yüksektir. Mesleki anlamda daha iyi statüde olan kişilerin evlilik
doyumları yüksek, mesleki anlamda daha alt grupta olan kişilerin evlilik
doyumunun da daha düşük olduğu gösterilmiştir (Hasta, 1996).
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Evliliğin süresi, şekli, maddi durum, erkek veya kadın olma evlilik doyumunu
değiştirmektedir. Evlilik doyumu, olumlu ya da olumsuz etkileşim oluşturan
faktörlerin belirlenmesi açısında önemli bir kavram olarak ele alınmaktadır.
(Üncü, 2007). Gözoğlu (2015) evlilik doyumunu etkileyen faktörleri “değerler
ve tutumlarda anlaşma” olarak ele almaktadır. Bunlar:
Eşe yönelik algılar ve yüklemeler: Eşin herhangi bir zamanda göstermiş
olduğu davranışlarla alakalı nedensel açıklamalardır. Bireyin bu davranışı
neye dayanarak yaptığı ile alakalı göndermelerde bulunması ilişkinin uyumu,
doyumu ve işlevi üzerinde rol oynayacaktır.
Ebeveynler arası ilişkiler: İlişkileri ya da ilişki içindeki bazı tavırların anne ve
babalardan edinilen tecrübelerin, öğrenilenlerin aynı şekilde tekrarı, tekerrür
etmesi, yansıması olarak düşünmek mümkündür.
Evliliği etkileyen bir diğer kavram ise sevgi, yakınlık ve cinselliktir. Bu kavramlar
karmaşık ve birbirine bağlı konulardır (Weeks, 2012). Evlilikte yakın etkileşim
önemli bir adımdır. Bu etkileşimin gelişmesini etkileyen bileşenlerin arasında,
“iyi olanı görme, önemseme, koruyuculuk, zevk alma, sorumluluk, incinmeyi
paylaşma ve bağışlama” yer alırken; yakın etkileşimin gelişimini engelleyen
bileşenler olarak korkular (yakınlıktan,bağımlılıktan, duygulardan, öfkeden,
kontrolü kaybetmekten, istemediği durumlara maruz kalmaktan, terk
edilmekten ve ret edilmekten) gelmektedir (Weeks, 2001).
2.3.2. Evlilik Doyumuyla İlgili Kuramsal Açıklamalar
Literatürde evlilik doyumunu açıklamaya yönelik olarak beş kuram ortaya
atılmış olup, bu kuramlar “Sosyal Mübadele Kuramı”, “Sosyal Öğrenme
Kuramı”, “Öğrenme Kuramı”, “Bağlamsal Model Kuramı”, “Kişiler Arası
İletişime Dair Sosyal Biliş Kuramı” ve “Yükleme Kuramı” şeklinde
sıralanmaktadır. Bu kuramlar aşağıda açıklanmıştır.
2.3.3. Sosyal Mübadele Kuramı (SMK)
Sosyal mübadele kuramı üç temel varsayıma kılavuzluk eden bir kuramdır.
Thibaut ve Kelley’nin (1959) sosyal mübadele kuramı, kişiler arası ilişki
alanının en önemli teorilerindendir. Bu teorinin başlıca kavramları; bedel, ödül,
kıyaslama düzeyi ve çıktılardır. (Hortaçsu, 1991).
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Sosyal mübadele kuramı, kişiler arasındaki ilişkilerin oluşması, devam
ettirilmesi ve sonlandırılmasına yönelik bir modeldir ve amacı ikili ilişkilerdeki
bağımlılığı açıklamaktır. Kişi, içinde bulunduğu ilişkiden doyum almasa bile
bağımlılık düzeyinin yüksek olması nedeniyle bu ilişkiyi devam ettirmek
isteyebilir. Yani ilişkiden alınan doyum ile ilişkiye olan bağımlılık düzeyinin
değerlendirilmesine sebep olan ölçütler birbirlerinden farklıdır. Bu ölçütler
karşılaştırma düzeyi ve seçenekler için karşılaştırma düzeyi olarak
adlandırılmaktadır (Hovardaoğlu, 1996).
Thibaut ve Kelley doğası gereği insanın bencil olduğunu ileri sürmektedir. Bu
nedenle

insanlar

her

şeyden

önce

kendi

çıkarlarını

düşünmek

durumundadırlar (Dainton ve Zelley, 2011). Görüldüğü gibi bu teoriye göre
bireyler arasındaki ilişkileri ele alan sosyal mübadele kuramı ödül, bedel,
sonuç ve karşılaştırma düzeyi kavramlarına dayanır.

Söz konusu olan

yaklaşımın bir başka sayıltısı da, minimum-maximum stratejisidir. Bu bilgiler
doğrultusunda kişiler ödül alma oranı yüksek, bedel ödeme

oranı düşük

ilişkileri seçerler ve bu tür ilişkileri devam ettirme eğilimi gösterirler (Anar, 2011)
Bir ilişkiden alınan haz, ödül olarak ifade edilir ve kişiye doyum veren herhangi
bir şey olabilir. Bedel ise, bireyin performansını engellemeye yönelik olan,
davranışın yapılmasını ketleyen herhangi bir özelliktir. Eşler, bu ikili ilişkilerde
ödediklerine inandıkları bedellerin karşılığı olan ödülleri alamazlarsa, ilişkide
problemler ortaya çıkmaya başlar. Bu gibi durumlarda ilişkiler her zaman
ayrılıkla bitmez. Kimi zaman, bireylerin çok az ödül almalarına rağmen, çok
fazla bedel ödedikleri, ilişkilerini devam ettirdikleri de görülebilir (Anar, 2011).
Karşılık bulma inancının güçlü olduğu durumlarda bireyler mübadele
konusunda daha istekli olmaktadırlar (Bolat ve ark., 2009).
Bireyler arası ilişkilerin hem gelişmesi hem de sürdürülebilir bir hale gelmesi
toplumsal açıdan istenen bir durumdur. Bu süreçte mübadele karşılıklı güven
temeline dayanan bir kuram olarak değerlendirilmektedir (Aydın, 2007). Bu
kapsamda evlilik bağlamında değerlendirildiği zaman da eşler arasında
mübadelenin güven esasına dayandığı söylenebilir. Sosyal mübadele
kuramında, bireylerin ilişkilerini, doyum almaları sebebiyle mi yoksa ilişkiye
bağımlı olduklarından dolayı mı sürdürdüğünü karşılaştırma düzeyi ve
seçenekler için karşılaştırma düzeyi kavramları ile açıklanmıştır (Yıldız, 2013).
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Sosyal mübadele kuramına göre, birey,

ilişkisinden aldığı sonuçları

karşılaştırma seviyesi ile kıyaslamaktadır. Eğer bu sonuçlar karşılaştırma
seviyesinin üstündeyse ilişkiden doyum alınıyor demektir ve birey ilişkiyi
devam ettirme yönelimindedir. Kişinin, yaşadığı ilişkisinden aldığı sonuçlar,
karşılaştırma seviyesinin altındaysa kişi ilişkiden doyum alamıyor anlamına
gelir. Karşılaştırma düzeyi, bireyler tarafından ilişkinin o an değerlendirildiği,
nötr nokta olarak kabul edilir. İlişkinin doyum verici olarak kabul edilebilmesi
için, sonucun karşılaştırma düzeyini geçmesi gerekir. Kişinin doyumsuz ve
mutsuzluğu ise, sonucun karşılaştırma düzeyinin altında olması ile ifade edilir.
Bu kuram, daha çok evlilik ilişkilerinde ve duygusal ilişkilere yönelik yapılan
araştırmalarda kullanılmaktadır (Yıldız, 2013).
Durum bu şekilde olduğunda, birey bu kez, elde ettiği sonucu, seçenekler için
karşılaştırma seviyesiyle kıyaslamaktadır. Bireyin, başka bir bireyle aynı ilişkiyi
yaşadığında ortaya koyacağı tahmini doyum seviyesi, seçenekler için
karşılaştırma seviyesi olarak ifade edilir. Yani bu kuram doğrultusunda,
yaşanılan şimdiki ilişkiden sağlanan sonuç seviyesi, seçenekler için
karşılaştırma seviyesinin

de altında kalırsa kişiler, ilişkiyi bitirme yoluna

gidecektir (Hovardaoğlu, 1995: Akt; Kaplan 2016).
2.3.3.1. Sosyal Öğrenme Kuramı
Sosyal öğrenme kuramı, anne-babaların evliliklerinin nitel yönlerinin ve
boşanmalarının, kendi çocukların evliliklerinin yönünü nasıl etki altına
alacağını açıklar. Yani, sosyal öğrenme yaklaşımına göre, birey kendi
evliliğindeki tutumlarının çoğunu, anne-babalarının evliliklerini ve onların bu
evliliklerdeki etkileşimlerini gözlem yaparak öğrenir. Farklı bir ifadeyle, bireyler
kendi evlilik yaşamlarında anne-babalarını örnek alabilirler. Bu yaklaşımda
ayrıca, bireylerin doğuştan bazı davranışlarıyla doğmadığını, insanların
davranışlarıının temelinde öncelikle taklit etme olduğu ifade edilmektedir.
Çocuklar, model alma ve gözlem yapma yolu ile yemel inanışlarını ve davranış
repertuarlarını kazanırlar (Bandura, 1977; akt. Anar, 2011). Bu kapsamda
sosyal öğrenme kuramı insanların kendi gelişimlerini sağlamada aktif katılımcı
oldukları görüşünü savunmaktadır (Bayrakcı, 2007).

27
Sosyal öğrenme kuramı, eşlerin ödülleri ve cezaları özel yöntemlerle
irdelediklerini ve yorum yaptıklarını iddia eder. Çiftler arasında problemli
ilişkileri sürdürmekte ve anlamada, bireylerarası yanlış anlaşılmaların etkisi
olduğuna dikkat çekilir. Sorun, her eşin bireylerarası davranışında sahip
olduğu davranışsal beklentilerden ve algılardan kaynaklanır. Problemli eşler
arasında bilişsel çarpıtmalar sorgulanmaz ve sorunu devam ettiren sonuçların
sürdürülmesine katkı sağlar (Anar, 2011).
2.3.3.2. Yatırım Modeli
Rusbult( 1983)tarafından önerilen yatırım modeli, bireylerin ilişkilerinde
karşılıklı olarak ödül görmeleri sonucu doyum oluşacağını öne sürer.
Bireylerin, ilişkilerinde bedelleri az olarak görmeleri, ilişkilerini iyi olarak
değerlendirmelerini sağlamaktadır.(Rusbult, 1983; Akt: İlhan ve Işık. 2017).
Yatırım modeli, üç değişken ile incelenmektedir. Bunlar; ödüller, bedeller, ideal
ilişki ile yaşanan ilişki arasındaki farklılıktır (Kurdek, 1991).
Yatırım Modeli karşılıklı bağımlılık kuramın iki önemli kavramı olan seçenekler
için karşılaştırma düzeyi ve karşılaştırma düzeyi kavramları üzerine
temellendirilmiştir. Yatırım modeline göre, bir ilişki için doyum ve çekicilik, ilişki
ile ilgili ödüller ve bedellerin basit bir işlevidir. Ancak bir bireyin başka bir bireye
bağlanımı, ne ilişki doyum düzeyinin basit bir işlevi (karşılaştırma düzeyi) ne
de partner ve alternatif ile ilgili erdemlerin apaçık bir değerlendirmesi gibi
görülebilir. İlişkinin sonuç değerinin ve alternatiflerin sonuç değerinin yanı sıra,
bireylerin ilişkilerine yaptıkları yatırımların boyutu da ilişkide kalmanın güçlü bir
belirleyicisidir (Rusbult, 1980: Akt; İlhan ve Işık. 2017).Yatırım Modeli, ilişki
bağlanımını açıklayan bir modeldir.
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İlişki
Doyumu
İLİŞKİDE KALMA VEYA

Yatırım

İLİŞKİDEN AYRILMA

BAĞLILIK

KARARI

Alternatiflerin
Niteliklerinin
Değerlendiril
mesi

Şekil 1-Yatırım Modeli

(Kaynak: Rusbult ve ark., 1998, s.360: Akt: Bulut ve Hovardalıoğlu 2018)

2.3.3.3. Kriz Kuramı
Kaygı yaratan stresli olaylar karşısında, aile üyelerinin nasıl tepkiler
gösterdiğini ve ailenin fonksiyonlarını açıklamaya çalışan bu kuram, Hill
(1949:Akt; Koçkan 2015) tarafından geliştirilmiştir. Bu kuramda, kaygı yaratan
faktörler yani stresler, yaşantısal olaylar olarak görülür ve bu stres etkenlerinin
aile yapısını değiştirecek büyüklükte olabileceği ifade edilmektedir.
Aile üyelerinin kişilerarası çatışmaları, duygusal durumları ve ekonomik
problemleri, aileyi etkileyen kaygı verici olaylar olarak kabul edilir. Bu kurama
göre, kriz yaratan durumlarda evlilikten alınan doyum düşmekte ve
boşanmalar gerçekleşebilmektedir (Bradbury; Karney 1995: Akt; Koçkan
2015).
2.3.3.4. Öğrenme Kuramı
Öğrenme kuramı tepkisel ve edimsel koşullanma evlilik süreci ile aşkı açıklar.
Kişilerin

birbirlerine

ilişkin

tutumları,

pekiştirmenin

temeli

olarak

değerlendirilmektedir. Özellikle evlilik kurumunda eşlerin birbirlerine ilişkin
yaklaşım ve algısal geçmiş hayatlarındaki bu öğrenmeler etkili olabilmektedir
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(Binici, 2000). Bu yaklaşıma göre evlilikte zorlanma, evli çiftlerin birbirlerine
ilettikleri pekiştirecin miktarından ve her bireyin pekiştireç ve cezayı birbirine
aktarmasından kaynaklanmaktadır (Barkers, 1998; Akt. Anar, 2011).
Davranışçı kurama göre, eşler birbirlerini etkiledikleri yaşantıların temelini
öğrenmekte ve ilişkilerine kendine özgü değer biçmektedir. Bu davranışları,
ilişkinin kaz verici olup olmaması izlemektedir. Daha önceden edinilmiş
tecrübeler ve sonraki etkileşimler, çiftlerin evlilik ilişkilerinin kalitesi hakkında
karar vermesini etkilemektedir (Gottman, 1993).
2.3.3.5. Bağlamsal Model
Bağlamsal modele göre, eşlerden biri direkt olarak karşı tarafa bir davranışta
bulunduğunda, diğer eşte hızlı bir şekilde zihinsel yanlı tepkiler ortaya çıkar.
Bu tepkiler, eşlerin evliliklerindeki psikolojik koşullar ve değişkenlerle, yani
davranışlarının oluştuğu bağlamla ilgilidir (Yıldız, 2013). Bağlam yakın ve uzak
bağlam olmak üzere iki şekilde ele alınabilir. Bireyin, partnerinin bir
davranışıyla karşılaştığı andaki duygu ve düşüncelerini kapsayan bağlam türü,
yakın bağlam olarak ifade edilirken; daha kalıcı kişilik özellikleri ile ilgili olan
bağlam, uzak bağlam olarak tanımlanır. Bu durumda, uzak bağlam bireyin
kişilik özellikleri ile bağlantılı ve bir çok ilişki durumunu etkileyebilirken, yakın
bağlam daha çok o andaki yaşanan duruma özgüdür. Bağlamsal modele göre,
yakın bağlamın arabuluculuk rolü oynaması sonucu, uzak bağlam ile doyum
arasındaki paralel ilişki ortaya çıkar (Bradbury ve Fincham 1988: Akt.Koçkan
2015).
Bradbury ve Fincham’a (1988) göre bağlam, evlilikteki davranışları etkileyen
farklı etkenler ve psikolojik koşullardır. Bu modele görepartnerlerden

birisi

açık bir davranışta bulunduğunda, diğer partnerde de hızlı bir biçimde zihinsel
ve ve duyuş sal tepkiler gelişir. İşte bu tepkisel davranışlar, eşlerin birbirlerine
karşı tutumlarının ortaya çıktığı kapsamda yani evliliklerindeki psikolojik
koşullara ve değişkenlerle ilgilidir. (Akt. Anar, 2011).Bu modele göre eşler
arası ilişkileri çocukların algılama biçimleri çocukların davranışsal gelişimlerini
etkilemektedir. Örneğin eşler arasında çatışma olduğu zaman çocukların
çatışmayı algılama biçimleri ve çatışmayı nasıl değerlendirdikleri, evli
çiftlerinkendi arasındaki çatışma ile çocukların uyum sorunları arasındaki ilişki
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gücünü belirlemektedir. Literatürde yer alan bulgular da bu görüşü
desteklemektedir (Peksaygılı ve Güre, 2008; Kızldağ ve Şendil, 2006).
2.3.3.6. Kişiler Arası İletişime Dair Sosyal Biliş Kuramı
Evlilik doyumunu ve evli eşler arası evlilikteki ilişkiyi ifade etmeye çalışan diğer
bir kuram ise, Miller ve Steinberg’in “Kişiler Arası İletişime İlişkin Sosyal Biliş
Kuramı”dır(Göktaş, 2018). Genellikle bu teori, kişilerin diğer bireylerle ilgili
zihninde nasıl düşündüğüyle ilgili çalışır. Bu kurama göre, eşini doğal haliyle
olduğu gibi kabullenen ve gelenekci rollere göre algı geliştirmeyen çiftlerin
evlilik doyumları daha yüksek olarak bulunmaktadır. Zira partnerinin kendisine
özel nitelikleriyle kabul edilmesi, ona yönelik kontrol etme ve bağımlı kılma
yaklaşımlarının olmadığını, aksine eşitlikçi olan bir yaklaşımın var olduğunu
düşündürmektedir (Gökmen, 2001). Davranışçı yaklaşıma göre geliştirilmiş
olan bu teoriye göre uyarıcı ile tepki arasında bağ kurulmaktadır. Bu kapsamda
insanlar kendilerine yöneltilen uyarıcılara belli tepkiler göstermektedirler
(Göktaş, 2018). Evlilik ilişkisi kapsamında ele alındığı zaman eşlerin
birbirlerine yönelttikleri uyarıcıların olumlu olmasının evlilik uyum ve doyumunu
pekiştireceği söylenebilir.
2.3.3.7. Yükleme Kuramı
İnsanlar sürekli olarak çevrelerinde olup biten olayları açıklama ihtiyacı
içindedirler. Bu noktada yükleme kuramı insanların karşılaştıkları olayları nasıl
açıkladığı üzerinde durmaktadır (Gürses, 2008). Weiner’a (1985), belirli bir
olayın nasıl oluştuğunu, bireyin algıladığı sebeple ya da bireyde meydana
gelen yargıyla açıklar. Bireyin, bir tutumun neticesine dair algıladığı sebep
yada vardığı karar, bir sonra oluşacak davranışının gelişmesinde etkilidir (Akt.
Anar, 2011). Yükleme kuramına göre insanlar karşılaştıkları söz, olay ya da
durumlara anlamlar yükleme eğilimindedirler. Söz konusu bireysel anlam
yükleme süreçleri ile sosyal algılama birbiri ile özdeşleşmiştir. İnsanların anlam
yükleme süreçleri davranışsal öğelere bağlı olarak birbirini izleyen süreçlerden
meydana gelmektedir. Bu süreçler; davranışların gözlenmesi, gözlenen
davranışların

tanımlanması,

davranışların

içsel

ve

dışsal

nedenlere

yüklenmesi ve atfedilmesi basamaklarından meydana gelmektedir. Diğer
insanların sergiledikleri davranışları gözlemlemenin yanında insanlar, aynı
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zamanda kendi davranışlarını da gözlemlemektedirler. Bu gözlemler de
insanların kendi yapacakları yüklemelere zemin teşkil etmektedir (Duman,
2004).
2.4. Evlilik Doyumunu Etkileyen Faktörler
Evlilik doyumu, insanların evliliklerini yürütürken evliliğinden doyum almasını
sağlayan bir süreçtir. Başarılı, mutlu ve sağlıklı evlilikler sürdürebilmek için
bireylerin evlilikleriyle ilgili doyuma ulaşabilmeleri önemlidir (Çağ ve Yıldırım,
2013). Buna karşılık evliliği ve evlilik doyumunu etkileyen birçok etken söz
konusudur. Literatürde de evlilik doyumunu etkileyen unsurlar üzerinde birçok
araştırma yapıldığı görülmektedir (Buluş ve Bağcı, 2016). Konuya ilişkin
yapılan çalışmalarda cinsiyet, çocukların sayısı, eğitim aldığı düzey, ekonomik
yönden durumu, evlilik yaşı, evlenme şekli, evlilikte kalma süresi, gibi birçok
farklı değişken ile evlilik uyumu/doyumu ve evlilikteki çatışma düzeyleri
arasındaki ilişkiler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu faktörlerin evlilik
doyumunda önemli bir etkiye ve yere sahip olduğunu pek çok araştırma
orataya koymaktadır.(Mussatayeva, 2018: 21; Çağ, 2011).
Rosen-Grandon, Myers ve Hattie’e (2004) göre, evlilik doyumunu etkileyen
etmenler, iyi bir ebeveyn olmaya gönüllü olmak, eşe saygı duymak, eşi
desteklemeye duyarlı olmak, eşe sadık olmak, bağışlayıcılık, ömür boyu
bağlılık, güçlü manevi değerler, tanrıya inanma ve dine bağlılıktır.
2.5. Evlilik Doyumu İle Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkiler
Evlilik doyumunun sağlanması bir çok demografik unsura bağlıdır. Bu unsurlar
çevresel, bireysel ve çift olarak üç temel başlık altında anlatılmaktadır.. Hangi
olumlu yada olumsuz koşullarda mutlu evlilik elde edilebilir sorusu
araştırmacıların dikkatini hala çekmektedir. Günümüzde evlilikte meydana
gelen sorunlar birçok olumsuz duygusallığa ve

psikiyatrik veya ruhsal

probleme yol açar. Farklı sorunlar nedeniyle risk taşıyan ve bu grupta olan
aileler daha çok problem yaşamaktadır (Mussatayeva, 2018).
Evlilikte yaş faktörü konusunda yapılan çalışmalar değerlendirildiği zaman
bireyin evlenme yaşı arttıkça evlilik doyumunun da arttığı görülmektedir (Çağ,
2011). Bunun yanında yapılan araştırma bulguları özellikle orta yaş döneminde
evlilik doyumunun yüksek olduğunu göstermektedir (Gorchoff ve ark., 2008).
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Evlilik doyumu düşük olduğu için evlilik birliğini bitiren çiftler arasında yapılan
araştırma bulguları da genç yaşlarda evlenen bireylerle kıyaslandığı zaman
ileri yaşlarda evlenen bireylerde boşanma oranının daha düşük olduğunu
ortaya koymaktadır (Özburun, 2018).
Doğan (2014) ve Kubilay(2013) yaptığı çalışmalarda da evlilikteki yaş düzeyi
düştükçe evlilik uyumu ve doyumunun arttığını ifade etmişleridr. Kadınların
evlilik

uyumuyla

mevcut

yaşları

arasında

anlamlı

düzeyde

farklılık

bulunmaktadır. 41 ve üzeri yaş grubundaki kadınlar 21-30 yaşlarındaki
kadınlardan evliliklerinde daha uyumludurlar (Yalçın, 2014). Bu araştırmanın
tam tersi bir araştırmada ise Yüksel (2013) kadınların yaşı arttıkça çiftin evlilik
doyumunun, çift uyumunun ve

duygusal ifade düzeyinin azaldığını

gözlemlemiştir.
Evlilikte maddi ve ekonomik yönden değerlendirildiğinde ekonomik düzeyin
çiftlerin evlilik doyumunu etkileyen bir unsur olduğu görülmektedir. Bu nedenle
evli çiftlerde evlilik doyumu ve sosyo-ekonomik düzey arasındaki ilişki uzun
yıllardır araştırmalara konu olmuştur (Gülsüm ve ark., 2009). Dew (2008: 60)
tarafından yapılan araştırmada evli çiftlerin ekonomik borç altına girmelerinin
evlilik doyumunu olumsuz yönde etkilediği rapor edilmiştir. Mesleki olarak
kariyer statüsü yüksek olan kişilerin, orta ya da düşük mesleki kariyer
statüsüne sahip kişilere oranla yaşam standardı daha yüksektir ve aynı
zamanda kendilerinin ve eşlerinin evlilik doyumları daha yüksektir (Hoşgör,
2013).
Ülkemizde bireylerin evlilik şeklinin incelendiği çalışmalarda geleneksel toplum
yapısında evlilikler görücü usulü ya da flört ederek evlenme olmak üzere iki
şekilde gerçekleşmektedir. Evlilik şekli evlilik doyumu üzerinde önemli bir
belirleyicidir. Evli öğretmenler üzerinde bu konuda yapılan bir araştırmada
evlilik şeklinin evlilik doyumunu anlamlı düzeyde etkilediği, flört ederek evlenen
çiftlerin evlilik doyumlarının görücü usulüne göre evlenen çiftlerden anlamlı
düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur (Cingisiz, 2010).
Evlililiği etkileye en önemli unsurlar arasında yer alan çocuk sayısı evlilik
doyumunu etkileyen bir unsur olarak bilinmekle beraber, literatürde çocuk
sahibi olmanın evlilik doyumunu doğrudan etkileyen bir unsur olmadığını
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gösteren araştırma bulguları da mevcuttur (Dew ve Wilcox, 2011). Evli
öğretmenler üzerinde bu konuda yapılan bir çalışmada evli öğretmenlerde
çocuk sahibi olma durumunun evlilik doyumu üzerinde önemli bir belirleyici
olmadığı rapor edilmiştir (Cingisiz, 2010).
Evliliği etkileyen bir başka demografik değişken evlilikte geçirilen süredir.
Evlilik süresi çiftlerin evlilik doyumlarını etkileyen bir unsur olmakla beraber,
literatürde bu konuda yer alan çalışmaların çelişkili sonuçlar ortaya koyduğu
görülmektedir. Üncü (2007) tarafından evli bireyler üzerinde yapılan
araştırmada en yüksek evlilik doyumuna 20 ve üzeri yıldır evli olan bireylerin,
en düşük evlilik doyumuna ise 8-13 yıldır evli olan bireylerin sahip oldukları
rapor edilmiştir. (Çağ 2011) tarafından yapılan araştırmada ise evli çiftlerin
evlilik doyumlarının evliliğin ilk yıllarında arttığı, yıllar geçtikçe evlilik
doyumunun azaldığı, daha sonra ise evlilik doyumunda tekrar artış gözlendiği
belirtilmiştir. Peleg (2008) tarafından yapılan araştırmada ise bireylerin evlilik
süresi arttıkça; erkeklerin ise evlilik süresi arttıkça evlilik doyumlarının arttığı
ancak kadınların evlilik doyumlarının azaldığı rapor edilmiştir.
Bireylerin eğitim düzeyleri evlilik doyumunu etkileyen demografik değişkenlerin
başında gelmektedir. Literatürde yer alan araştırma bulguları da eğitim
seviyesi değiştikçe çiftlerin evlilik doyumlarının da farklılık gösterdiğini ortaya
koymaktadır.
Çağ ve Yıldırım (2013) tarafından yapılan araştırmada evli kişilerde eğitimsel
düzeyi yükseldikçe evlilik doyumlarının tersine azalma gösterdiği rapor
edilmiştir. En düşük evlilik doyumuna ilköğretim mezunu evli bireylerin, en
yüksek evlilik doyumuna ise lise mezunlarının sahip oldukları tespit edilmiştir
(Üncü, 2007). Kadınların evlilik doyumu, gerek kendilerinin gerekse eşlerinin
eğitim düzeyi arttıkça artmaktadır. Böylelikle ev hanımı olan kadınlarının en
düşük evlilik memnuniyetine sahip oldukları tespit edilmiştir. Kadının modern
yapıda olması, kültürel eğitim seviyesi, sosyoekonomik maddi gücü; direkt
olarak kadının evlilik doyumunu etkilemekte, erkeğinkini ise dolaylı olarak
etkilemektedir (Mussatayeva, 2018).
Cinsiyet faktörü açısından kadın ve erkeklerin evlilik doyumu üzerine yapılan
çalışmalarda farklı sonuçlara rastlanılmaktadır. Literatürde mevcut araştırma
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sonuçları

ele

alındığında,

Üncü

(2007)

tarafından

yapılan

araştırmadaerkeklerin evlilik doyumlarının kadınlarla karşılaştırıldığında daha
yüksek olduğu bildirilmiştir. Buna karşılık literatürde cinsiyet değişkeninin
evlilik doyumu üzerinde doğrudan ve etkili bir belirleyici olmadığını ortaya
koyan araştırma sonuçları vardır (Jackson ve diğerleri, 2014).
Lavner ve Bradbury (2012), evliliklerinin ilk dört yılında mutlu olan 136 çiftle bir
çalışma yapmış ve evliliğin ilk yıllarında boşanmanın sebeplerinin ne
olabileceğini araştırmışlardır. 10 yıl sonunda boşanan çiftler ile hala evli olan
çiftleri, ilk bağlılığın ölçüsü, gözlenen iletişim, stres ve kişilik açısından
incelemişlerdir. Araştırmanın sonucuna göre, boşanan çiftlerin, yeni evlenmiş
ve boşanmayan çiftlere göre daha negatif bir iletişim, negatif duygular ve
negatif sosyal desteğe sahip oldukları görülmüştür. Buna göre, çiftler,
evliliklerinin başında karşılaşılan sorunları idare etme de ve başa çıkma da
başarılı olmalarına rağmen, kişilerarası ilişkilerin değişimi nedeniyle evlilik
ilişkisinin yıllar geçtikçe zedelenebileceği ve bunun sonucunda da boşanmanın
gerçekleşebileceği görülmüştür (Lavner ve Bradbury, 2012).
Patrick (2002) 250 evli çiftle yürüttüğü araştırmasında, evlilik doyumunun
yordayıcılarını ve bunların etki derecelerini araştırmıştır. Kişiliğin ve yakınlığın
evlilik doyumu için yüksek düzeyde yordayıcı olduğunu eşten alınan desteğin
ve cinsiyet rol tutumlarının da hem erkek hem kadınlar için anlamlı yordayıcılar
olduğunu; yaşın, çocukların, evlilik süresinin, evlilik doyumu için anlamlı birer
yordayıcı olmadığı bildirilmiştir. (Akt:Sığırcı, 2010)
2.6. Eşten Beklenti Kavramı
Evlilik doyumu konusunda ilk uyarlamalar yapan Levinger (1976,1980)
evlilikteki
çekiciliğine

başarı
,

ve

ilişkiyi

başarısızlığın;
sonlandırmanın

ilişkinin

ödüllendirici

önündeki

engellerine

özelliklerine,
ve

çekici

seçeneklerin varlığına bağlı olduğunu ileri sürmüştür (Akt: Binici, 2000).
Levinger’a (1976: Akt: Binici, 2000)göre, insanlar bireysel gereksinimlerini
karşılamak için uğraşırlar. Çocuk yapma, toplumsal saygınlık görme,
sevilme/me, cinsellik ve kalitesine uygun bir yaşam sürme ve insanın kişisel
ihtiyaçlarının bir kısmıdır. Bu ihtiyaçlarının karşılanabilmesinin bir yolu da
evlilik yapmaktır..
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Bireyler evlilik yaşamına bazı beklentilerle gelirler. Evlilik yaşamlarının bazı
beklentilerine cevap vereceğini umut ederler ve bunun için gayret sarf ederler.
Ancak evlilik ve eşten beklentilerin mantıksız veya gerçekçi olmaması evlilik
doyumunu etkileyebilmektedir (Güllü 2015).
Castelfranchi ve Lorini’ye (2003) göre evlilik yaşamında alt düzeyde belirlenen
beklentiler gerçekleşmediğinde, kişi kısa süren bir hayal kırıklığı yaşarken, bir
süre sonra yerini duygusal ve pskolojik rahatlık duygusuna bırakmaktadır.
Ancak üst düzeyde belirlenen yüksek beklentiler gerçekleşmediği durumlarda
kişi uzun süren hayal kırıklığı ve dolayısıyla üzüntü yaşamaktadır.
Birey, eşinden beklediklerinin yüksek olmasıyla paralel hayal kırıklıklarına
uğrarsa, evlilk hayatının gidişatı hakkında olumsuz düşüncelere daha fzla
kaymaya başlar ve eşiyle yaşadığı geçmişteki olumsuz olayları da
hatırlayabilir (Beck, 1988).
McNulty ve Karney (2004) evlilik hayatının ilk dört yılında, evlilik beklentilerinin
evlilik doyumuna etkilerini iaraştırmışlardır. Eşlerin daha düşük beklentiye
sahip olmasının, eşlerin yeteneklerini ve evlilik doyumunu artırmada etkili
olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Aynı çalışmada, yüksek beklentiye sahip
olmanın evlilik ilişkisindeki yetenekleri artırdığını bildirmektedirler. (Akt. Güllü,
2015)
2.7. Evlilik Doyumu İle İlgili Yapılan Araştırmalar
Literatür incelendiğinde sadece evli kadın öğretmenlerin evlilik doyumlarını
araştıran bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Bu araştırmanın, öğretmenler
üzerinde daha önceden ele alınmamış değişkenlerin kullanılması açısından
önemli olduğu düşünülmektedir.
Farklı araştırmacılar evlilikte mutluluğu etkileyen faktörleri ortaya çıkarmaya
yönelik

araştırmalar

yapmışlardır.

Bu

araştırmalar

sonucunda

evlilik

doyumunun evlilikteki mutluluğun en önemli yordayıcısı olduğu sonucu
çıkmıştır (Billiolev 2003: Akt:Berk 2009).
Kirby’e göre (2005) evlilik doyumu, kişinin evliliğine yönelik algısal bakışı,
öznel duyguları ve kişisel değerlendirmelerisdir. Kişinin evliliğinden doyum
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alma düzeyinin yüksek olması aynı zamanda evliliğinin pozitif yönde güçlü
olduğu anlamına da gelmektedir.
Wilson, Larson, McCulloch ve Stone (1997) evlilik doyumu ve doyuma eşdeğer
kavramlarla ilgili yaptıkları çalışmada, doyumu etkileyen birçok değişken
belirtmektedir. Çift arasındaki uyumun hem bireysel hem de aileye ilişkin
faktörler tarafından yordandığını söylemişlerdir. Bunlar;


Çiftlerin arka alanları (evlenme yaşı, aile geliri, cinsiyet),



Çiftlerin bireysel durumları (genel stres, fiziksel sağlık, duygusal sağlık),



Eşlerin ailelerinin etkileri (ailenin yaşam doyumu, aile ve evlilik
problemlerinin sayısı) olarak derlemişlerdir (Akt, Curun, 2006).

Literatür incelendiğinde; Kılbitmez (2018) tarafından yapılan araştırmada
çalışan evli kadınlarda evlilik doyumunu etkileyen demografik değişkenlerin
belirlenmesi ve evdeki iş yükünün eşler arasında adil olma durumunun evlilik
doyumu üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, çalışan
evli kadınların evlilik doyumlarının yaş düzeyi, çalışma şekli ve çalışma süresi
değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermediği, buna karşılık evlilik
doyumunun iş yaşamından memnun olma durumu, eş eğitim düzeyi, evlilik
süresi, aile gelir düzeyi ve evdeki iş yükünü diğer eş ile adil paylaşma durumu
değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği rapor edilmiştir.
Mussatayeva (2018) tarafından yapılan başka bir araştırmada evli kadınlarda
evlilik doyumunu etkileyen demografik değişkenlerin incelenmesi amaçlanmış,
araştırmada evli kadınlarda genç yaşta evlenmenin, resmi nikâhın yanında dini
nikâh da yapılmış olmasının ve daire tipi evde oturmanın evlilik doyumunu
arttırdığı tespit edilmiştir. Aynı çalışmada ev işlevlerinin sağlıklı bir biçimde
yerine getirilmesinin evlilik doyumunu arttıran bir unsur olduğu rapor edilmiştir.
Evli kadın öğretmenlerin iş-aile çatışması ve tükenmişlik yaşama düzeylerinin
evlilik doyumu ile ilişkisini inceleyen çalışmada, öğretmenlerin çocuk sahibi
olma durumlarının evlilik doyumunu olumsuz yönde etkilediği, bunun yanında
tükenmişlik düzeyi ile evlilik doyumu arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu
saptanmıştır (Öztürk, 2018).
Eroğlu (2017) tarafından yapılan araştırmada evliliklerini 20 yaşın altında ve
üstünde yapmış olan çiftlerin evlilik uyumlarının incelenmesi amaçlanmıştır.
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Evliliklerini 20 yaş ve altında yapmış olan çiftlerin yaşları arttıkça evlilik
uyumlarının düştüğü, buna karşılık evliliklerini 20 yaş ve altında yapmış olan
çiftlerin yaşları arttıkça cinsel uyum düzeylerinin arttığı, dolayısıyla evlilikten
cinsel beklentilerinin büyük oranda karşılandığı tespit edilmiştir.
Kasapoğlu ve arkadaşları (2017) tarafından yapılan araştırmada evlilikte
kişilerarası ilişki tarzlarının evlilik doyumu üzerindeki etkisinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmanın sonunda olumlu kişilerarası ilişkilerin evlilik
doyumunu olumlu yönde etkilediği rapor edilmiştir.
Kaya (2017) tarafından yapılan araştırmada evli bireylerde evlilik uyumunu
etkileyen demografik değişkenlerin incelenmesi, bunun yanında evlilik doyumu
ile evlilik uyumu ve mutluluk arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırma hem kırsal hem de kentsel bölgelerde yaşayan çiftler üzerinde
yürütülmüştür. Araştırmanın sonunda çalışanlarda evlilik uyumu ile evlilik yaşı
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiş, bununla birlikte
evlilik uyumu, evlilik doyumu ve mutlu olma düzeyi arasında anlamlı ilişkiler
bulunduğu belirlenmiştir.
Aluş (2016) tarafından yapılan araştırmada evli çiftlerin eşten beklentilerinin ve
mutluluk düzeylerinin incelenmesi amaçlanmış, araştırmanın sonunda çiftlerin
eşten beklentilerinin başında sevmek ve sevilmek, mutlu ve huzurlu bir aile
yapısına sahip olmak, iyi birer eş ve ebeveyn olmak, bunun yanında topluma
faydalı evlatlar yetiştirmek gibi beklentilerin geldiği tespit edilmiştir. Aynı
çalışmada çiftlerin evliliğin ilk beş yılında mutluluk düzeylerinin yüksek olduğu,
ilerleyen dönemde mutluluk düzeyinin azaldığı rapor edilmiştir.
Soylu ve Kabasakal (2016) tarafından yapılan araştırmada evli kadınlarda
çalışma yaşamının evlilik ve yaşam doyumu ile ilişkisinin incelenmesi
amaçlanmış, 311 evli kadından veriler toplanmıştır. Araştırmanın sonunda
çalışan evli kadınların yaşam doyumlarının daha yüksek olduğu, bunun
yanında çalışan kadınlarda genel yaşam doyumunun evlilik doyumunu olumlu
yönde etkilediği bildirilmiştir.
Kabasakal ve Soylu (2016) tarafından yapılan araştırmada evli çiftlerde
cinsiyet ve eş desteği değişkenlerine göre evlilik doyumunun incelenmesi
amaçlanmış,

araştırmaya

524

evli

bireyle

çalışılmıştır.

Araştırmanın
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sonucunda evli kişilerin evlilik doyumlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı
farklılık göstermediği, eş desteğinin ise evlilik doyumunu olumlu yönde
etkilediği tespit edilmiştir.
Güllü (2015) tarafından yapılan araştırmada üniversite öğrencilerinin evlilik
yaşamlarında eşlerinden beklentilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi
amaçlanmış, araştırmanın sonucunda evlilik yaşamından beklentilerin cinsiyet
ve sosyo-ekonomik unsurlara göre farklılık gösterdiği bulunmuştur.
Bayar-Karakuş (2015) tarafından yapılan araştırmada evli öğretmenlerin evlilik
uyumlarının bazı demografik değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmış,
araştırmaya

250

evli

öğretmen

katılmıştır.

Araştırmanın

sonucunda

öğretmenlerin evlilik uyumlarının yaş grubu, mesleki kıdem düzey, evlilik süresi
değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği, ancak buna karşılık evlilik
uyumunun cinsiyet, çalışma süresi, gelir düzeyi, ek iş yapma durumu
değişkenlerine göre herhangi bir farklılık göstermediği bulunmuştur.
Landis ve arkadaşları (2013) tarafından yapılan araştırmada eşler arasında
algılanan sosyal destek düzeyinin evlilik doyumu ile ilişkisinin incelenmesi
amaçlanmış, araştırmaya 132 evli birey dâhil edilmiştir. Araştırmanın sonunda
eşler arasında algılanan sosyal destek düzeyinin evlilik doyumu üzerinde
önemli bir belirleyici olduğu bildirilmiştir.
Cingisiz

(2010)

tarafından

yapılan

araştırmada

öğretmenlerin

evlilik

doyumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmış, araştırmaya
ortaöğretimde görev yapan 275 evli öğretmen dâhil edilmiştir. Araştırmanın
sonunda öğretmenlerin evlilik doyumlarının çocuk sahibi olma durumu, evlilik
süresi ve evlenme yaşı değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık
göstermediği tespit edilmiştir. Aynı çalışmada öğretmenlerin evlenme
biçimlerinin evlilik doyumunu etkilediği bulunmuş, elde edilen bulgulara göre
birbirlerini tanıyarak ve flört ederek evlenen öğretmenlerin evlilik doyumlarının
evlenmeden önce birbirini tanımadan görücü usulü evlenen öğretmenlerden
anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu rapor edilmiştir.
Berk (2009) tarafından yapılan araştırmada evli öğretmenlerin evlilik
doyumlarının bazı demografik değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmış,
araştırmaya 165 evli öğretmen dâhil edilmiştir. Araştırmanın sonunda
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öğretmenlerin evlilik doyumlarının yaş grubu, evlilik yaşı, tanışma süresi, evlilik
biçimi ve çocuk sahibi olma durumlarına göre anlamlı farklılık göstermediği
tespit edilmiştir. Evlilik süresi değişkenine göre ele alındığı zaman da
öğretmenlerin evlilik doyumlarının anlamlı farklılık göstermediği bildirilmiştir.
Peleg (2008) tarafından yapılan çalışmada evli çiftlerde evlilik süresinin ve
duygusal

bağlılığın

evlilik

doyumu

üzerindeki

etkilerinin

incelenmesi

amaçlanmış, araştırmaya 121 evli çift dahil edilmiş, araştırmanın sonunda
eşler arasındaki duygusal bağlılığın düşük olmasının evlilik doyumunu
olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiş, evlilik süresi değişkenine göre ele
alındığı zaman evlilikte kalma süresi arttıkça erkeklerde ise evlilik doyumunun
arttığı, kadınlarda evlilik doyumunun azaldığı bildirlmiştir.
Erbek ve diğerleri (2005) tarafından yapılan araştırmada evlilikte cinsel
beklentiler ile evlilik uyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmış,
araştırmaya daha önce cinsel sorun nedeniyle herhangi bir psiko-sosyal
destek almayan bireyler ile evlilik sorunları nedeniyle Evlilik Danışma
Merkezi’ne başvuru yapan çiftler katılmıştır. Araştırmanın sonunda evlilik
yaşamında cinsel sorun yaşayan çiftlerin evlilik uyumlarının herhangi bir cinsel
sorun yaşamayan çiftlerden istatiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşük
olduğu bulunmuştur. .
Litzinger ve Gordon (2005) tarafından yapılan araştırmada evli çiftlerin eşten
beklentileri içerisinde önemli bir yer tutan cinselliğin evlilik doyumu ile ilişkisinin
incelenmesi

amaçlanmış,

araştırmaya

387

evli

çift

dahil

edilmiştir.

Araştırmanın sonunda cinsel iletişim düzeyi yüksek olan çiftlerin cinsel
doyumlarının da yüksek olduğu, cinsel doyumunun artmasının sonucunda da
evlilik uyumunu olumlu yönde etkilediği bulunmuştur. .
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3. BÖLÜM
YÖNTEM
Bu bölümde araştırma modeli, araştırma grubu, anket bataryası, verilerin
toplanması ve verilerin çözümlenmesinde kullanılan istatistiksel yöntem ve
teknikler paylaşılmıştır.
3.1. Araştırmanın Modeli
Araştırma, devlet ve özel okullarda çalışan evli kadın öğretmenlerin eşlerinden
beklentileri ile evliliklerinden aldıkları doyum arasındaki ilişkinin incelenmesi
amacıyla yapılmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veriler
uygun örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkenleri
olan evlilikten doyum ve eşte beklenti ile araştırmanın bağımsız değişkenleri
olan “demografik değişkenler” arasındaki ilişkiler korelasyon analizi yöntemi
ile incelenmiştir.
3.2. Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın evreni, 2018-2019 eğitim öğretim yılı içinde Denizli ili Merkez
efendi ve Pamukkale İlçesine bağlı devlet ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul
ve liselerde çalışan evli kadın öğretmenlerdir. Bu evren içinden uygun
örneklem yoluyla belirlenen toplamda

14 okula gidilmiş, toplam 300

öğretmene ölçek bataryası uygulanmıştır. 6 farklı türde devlet okulunda
çalışan 112 evli kadın öğretmen ve 8 farklı türde özel okulda çalışan 108 evli
kadın öğretmenin verileri kullanılmıştır. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve
liselerde çalışma durumu eşit tutulmaya özen gösterilmiştir. Hatalı ve eksik
olan ölçekler analizlerde kullanılmamış, analizler hatasız ve eksiksiz kabul
edilen toplam 220 örneklem sayısı üzerinden gerçekleştirilmiştir.
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Tablo 1 .
Araştırma Grubunun Demografik Özelliklerine İlişkin Betimsel İstatistikler
Demografik

Gruplar

N

%

21-30

60

27.3

31-45

130

59.1

46 ve üzeri

30

13.6

Okul Öncesi

39

17.7

Çalışılan Okul

İlkokul

26

11.8

Düzeyi

Ortaokul

64

29.1

Lise

91

41.1

Ön Lisans

16

7.3

Lisans

186

84.5

Yüksek Lisans

18

8.2

Devlet Okulu

112

50.9

Özel Okul

108

49.1

0 – 3000 TL

68

30.9

3001 – 5000 TL

97

44.1

5001 – 10000 TL

36

16.4

10000 TL ve üzeri

19

8.6

20 yaş ve altı

12

5.5

21-30 yaşları arası

204

92.7

31-40 yaşları arası

2

0.9

41 yaş ve üzeri

2

0.9

0 – 5 yıl

63

28.6

6 – 10 yıl

36

16.4

11 – 15 yıl

53

24.1

16 – 20 yıl

30

13.6

21 yıl ve üzeri

38

17.3

Çocuk yok

57

25.9

Tek çocuk

71

32.3

2 çocuk ve üzeri

92

41.8

Eşin Çalıştığı

Devlet Memuru

113

51.4

Kurum

Özel Sektör

107

48.6

220

100.0

Özellikler
Yaş

Eğitim Düzeyi
Çalışılan Kurum

Aylık Gelir Düzeyi

Evlenme Yaşı

Evlilik Süresi

Çocuk Sayısı

Toplam
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Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan kadın öğretmenlerinin 60’ının
(%27.3) 21-30 yaş aralığında, 130’unun (%59.1) 31-45 yaş aralığında ve
30’unun (% 13.6) 46 yaş ve üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmanın
amacı doğrultusunda farklı okul düzeylerinden dengeli bir katılımcı grubuna
ulaşılmaya çalışılmıştır. Buna göre araştırma grubunu oluşturan öğretmenlerin
39’unun (%17.7) okul öncesi, 26’sının (%11.8) ilkokul, 64’ünün (%29.1)
ortaokul ve 91’inin (%41.4) lise düzeyinde görev yapmakta oldukları
anlaşılmaktadır.
Yine Tablo 1 incelendiğinde araştırma grubunu oluşturan öğretmenlerin büyük
çoğunluğunun (%84.5) lisans mezunu olduğu; küçük bir kısmının ise (%7.3)
önlisans ve (%8.2) yüksek lisans mezunu oldukları gözlenmektedir.
Öğretmenlerin çalıştıkları kuruma göre dağılımları ise dengeli tutulmaya
çalışılmıştır. Buna göre öğretmenlerin 112’sinin (%50.9) devlet okullarında,
108’inin ise (%49.1) özel okullarda görev yaptıkları gözlenmektedir. Aylık gelir
açısından 68 katılımcının (%30.9) 0-3000 TL; 97 katılımcının (%44.1) 30015000 TL; 36 katılımcının (%16.4) 5001-10000 TL ve 19 katılımcının (%8.6)’i
10000 TL ve üzeri gelir düzeyine sahip oldukları anlaşılmaktadır.
Araştırmada ayrıca katılımcıların büyük çoğunluğunun (%92.7) 21-30 yaş
aralığında evlendikleri anlaşılmaktadır. Araştırma grubunda 20 yaş ve altında
evlilik yapan 12 katılımcı (%5.5) yer almaktayken; 31-40 yaş aralığında ve 41
yaş üzerinde evlilik yapan 2’şer kişi (%0.9) bulunmaktadır.
Araştırma sürecinde ayrıca katılımcıların evlilik doyumu ve eşten beklentileri
üzerinde önemli etkileri olduğu düşünülen evlilik süreleri açısından dağılımın
dengeli olmasına özen gösterilmiştir. Buna göre, katılımcıların 63’ünün
(%28.6) 0-5 yıl arasında evli oldukları, 36’sının (%16.4) 6-10 yıl arasında evli
oldukları, 53’ünün (%24.1) 11-15 yıl arasında evli oldukları, 30’unun (%13.6)
16-20 yıl arasında evli oldukları ve 38’inin (%17.3) 21 yıl ve daha fazla süredir
evli oldukları belirlenmiştir.
Ayrıca araştırmaya katılan öğretmenlerin 57’sinin (%26.9) çocuk sahibi
olmadığı, 71’inin (%32.3) 1 çocuğa sahip olduğu ve 92’sinin (%41.8) 2 ve daha
fazla sayıda çocuğu olduğu anlaşılmaktadır. Araştırma grubunu oluşturan
öğretmenlerin eşlerinin çalıştıkları kurum türleri incendiğinde 113 katılımcının
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(%51.4) eşlerinin devlet memuru olduğu; 107 katılımcının (%48.6) ise eşlerinin
özel sektörde veya kendi işlerinde çalıştıkları anlaşılmaktadır.
3.3. Veri Toplama Araçları
Bu bölümde, araştırmanın amacına uygun evlilik doyumu ve eşten beklenti
özelliklerine ait nicel verilerin toplandığı ölçme araçları ve bu araçların geçerlikgüvenirliğine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Araştırmada veri toplamak amacıyla
kullanılan anket bataryasını; Kişisel Bilgi Formu (Ek-1),Evlilik Doyum Ölçeği
(EDÖ) ve Evlilik Beklentisi Ölçeği (EBÖ) oluşturmaktadır.
3.3.1. Kişisel Bilgi Formu
Kişisel Bilgi Formu katılımcıların bazı sosyodemografik özelliklerini tanımak
amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanmış olup; yaş, çalıştığı kurum türü,
çalıştığı öğrenci düzeyine göre kurumu, evlenme yaşı, evlilik süresi, gelir
düzeyi, bitirdiği eğitim düzeyi, çocuk sayısı ve eş mesleğini tespit etmeyi
hedefleyen 11 sorudan oluşmaktadır.
3.3.2. Evlilik Doyum Ölçeği (EDÖ)
Evlilik Doyumu Ölçeği (EDÖ) Snyder tarafından geliştirilen (Snyder,1997) ve
Derebaşı tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan Evlilik Doyumu Ölçeği
kullanılılmıştır (Derebaşı, 2004). 150 maddeden oluşan ölçekte, sorulara
doğru-yanlış şeklinde cevap verilmektedir. EDÖ’nin geçerlilik çalışmasında
458 evli ve çocuk sahibi çiftten veri alınmıştır. Kişilerin yanıtları 13 alt ölçek
üzerinden puanlanmaktadır. Bu alt ölçekler Konvansiyonellik (10 madde),
Genel duygulanım (22 madde), İletişimde Duygulanım (22 madde), İletişimde
Problem Çözme (19 madde), Saldırganlık (10 madde), Birlikte Zaman Geçirme
(10 madde), Para Hakkında Anlaşamama (11 madde), Cinsel Doyumsuzluk
(13 madde), Rol Uyumu (12 madde), Problemin Ailesel Geçmişi (9 madde),
Çocuklarla Doyumsuzluk (11 madde), Çocuk Bakımında Çelişkilerdir (10
madde).
EDÖ’nin İngilizce ve Türkçe formlarından elde edilen puanlar arasında anlamlı
fark bulunmaması veEDÖ’nin İngilizce ve Türkçe formları arasındaelde
verilerle yapılan iç tutarlık analizi sonucu Cronbach’s Alpha değeri 0.01
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anlamlılık düzeyinde 0.59 ile 0.93 arasında yüksek korelasyon bulunmuştur
(Derebaşı 2004:60).
Bu çalışmada evlilik doyumu ölçeğinin genel duygulanım boyutu olumlu
duygulanımı yansıtacak şekilde puanlanmış ve ölçeğin yalnızca genel olumlu
duygulanım alt boyutu kullanılmıştır.
3.3.3. Eşten Beklenti Ölçeği (EBÖ)
Eşten Beklenti Ölçeği eşe yönelik beklentileri ölçmek amacıyla geliştirilmiştir,
25 maddelik, 10’lu likert tipi tek boyutlu bir ölçektir(Güllü, 2015). EBÖ’nün
geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında yapı geçerliği için yapılan
açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açıklayıcı
faktör analizi sonucunda yedi faktörlü ve 25 maddeli bir ölçek ortaya çıkmıştır.
Bu yedi faktör doğrulayıcı faktör analiziyle desteklenmiştir. Yedi faktör de alt
boyut olarak kabul edilerek, içeriklerine göre ‘Sosyoekonomik Etkenler’, “Eşe
Sevgi duyma’, “Cinsellik Hakkındaki bekleniler”, “Kültür ve İnanç Benzerliği”,
“Uyum Sağlama”, “Eşe Saygı duyma” ve “Ailelere Saygı Duyma” olarak
adlandırılmışlardır. Ayrıca ölçeğin iç tutarlık göstergesi olarak Cronbach alfa
değeri (.928) yüksek bulunmuştur. Eşten Beklentiler Ölçeğinin 25 maddeden
oluşan “uygulama” formunun çalışma grubundan elde verilerle yapılan iç
tutarlık analizi sonucu Cronbach’s Alpha değeri 0.928 olduğundan verilerin
güvenilirliği yüksektir.
3.4. Yapılan İşlemler
Araştırmada veri toplama sürecinde aşağıdaki sıra izlenmiştir; öncelikle veri
toplama araçlarını geliştiren veya uyarlayan akademisyenlerden uygulama
yapabilmek için gerekli izinler alınmıştır ve bu izinler EK 7’de sunulmuştur.
Ardından Yakın Doğu Üniversitesi Etik Kurulundan bilimsel çalışma izni ve
ardından Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinler alınmıştır. İzinlerin
alınmasından sonra araştırmanın yapılacağı okullara gidilerek hazırlanan
formlar okul müdürlerine tanıtılmış, okul yönetimi ile birlikte uygulama planı
hazırlanmıştır. Denizli İli Merkez Efendi ve Pamukkale İlçelerinde bulunan
okullar arasından seçilen 148 Devlet okulu arasından, sosyoekonomik ve
sosyokültürel farklar dikkate alınarak belirlenen 8 okulda ve 6 özel okulda
olmak üzere,farklı branşlardaki öğretmenlerden, ölçekleri doldurmaya istekli
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olanlar arasından öğretmenler araştırmaya dâhil edilmiştir. Katılımcıların
araştırmaya katılımlarıyla ilgili onayları, Aydınlatılmış Onam Formu ile
alınmıştır. Araştırma ile ilgili bilgiler ise, Aydınlatılmış Onam Formu ve
Bilgilendirme Formu içerisinde verilmiştir. Veriler 2019 yılı Ocak-Şubat ayları
içerisinde 2 aylık sürede toplanmıştır. Uygulamalar boş ders esnasında
bireysel olarak gerçekleştirilmiştir. Uygulama sırasında araştırma grubunu
oluşturan katılımcılara; araştırmanın amacı, önemi, ölçeklerin ve formun nasıl
yanıtlanacağına ilişkin gerekli açıklamalar bilgilendirilmiş onam formu yoluyla
iletilmiştir. Veri toplama araçlarına verilecek yanıtların içten ve dürüst bir
şekilde verilmesinin, araştırma sonuçlarının sağlıklı olması açısından oldukça
önemli olduğu vurgulanmıştır. Araştırmada veriler gönüllülük esasına dayalı
olarak toplanmıştır. Formlara isim yazılmasına gerek olmadığı isteğe bağlı
olarak isim yazılabileceği belirtilmiştir. Ölçeklerdeki tüm maddelerinin
okunması ve boş madde bırakmamaları gerektiği belirtilmiştir. Elde edilen bilgi
ve bulguların bilimsel amaçla kullanılacağı söylenmiştir. Ayrıca uygulama
esnasında öğretmenler tarafından sorulan sorulara cevaplar verilmiştir.
3.5. Verilerin Çözümlenmesi
Farklı okul düzeyleri ve okul türlerinde görev yapan evli kadın öğretmenlerin
evlilik doyumlarını açıklayan genel olumlu duygulanım düzeyleri ile eşten
beklenti düzeylerinin çeşitli demografik değişkenler bağlamında incelenmesine
yönelik yapılan veri çözümlemesi işleminin ilk aşaması olarak toplanan veriler
SPSS 21 paket programına girilmiş, eksik ya da hatalı kodlanan veriler gözden
geçirilmiştir. Eksik veriler veri setinin dışında tutularak nihai analizler 220
katılımcıdan elde edilen yanıtlar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Veri setinde
kategorik ve sürekli değişkenler bağlamında herhangi bir kayıp veri
bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Araştırma sürecinin ilk aşamasında araştırma grubunu oluşturan katılımcıların
eşten beklentiler ölçeğinin alt boyutları ve genel olumlu duygulanım puan
ortalamaları incelenmiştir. Araştırma sürecinde normallik varsayımları her bir
alt problem başlığı altında ayrı ayrı incelenmiştir. Çalışmanın normallik
varsayımları kapsamında Shapiro-Wilk uyum iyiliği puanlarının yanı sıra
çarpıklık ve basıklık katsayıları incelenmiştir. Veri çözümleme işleminin sonraki
aşamasında normallik varsayımını sağlamayan sürekli değişkenlere ilişkin
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analizlerde nonparametrik testler kullanılırken; normallik varsayımının
sağlandığı değişkenlere ilişkin analizlerde parametrik tesler kullanılmıştır.
Araştırma sürecinde ayrıca birim sayısı 30’un altında olan demografik
değişkenlere göre eşten beklenti ve genel olumlu duygulanım puanlarının
incelenmesinde de non parametrik analiz tekniklerinden faydalanılmıştır.
Araştırmanın temel ve alt amaçlarının analiz edilebilmesi için gerekli temel
varsayımlar incelendikten sonra ilk olarak araştırmanın temel amacı olan “Evli
kadın öğretmenlerin eşten beklenti alt ölçek puanları ile evlilik doyumuna
yönelik olumlu duygulanım puanları arasındaki ilişkilerin incelenmesi”
amacıyla Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı hesaplanmıştır.
Araştırmanın alt amaçları arasında yer alan evli kadın öğretmenlerin eşten
beklenti alt ölçek puanları ile evlilik doyumuna yönelik olumlu duygulanım
puanlarının demografik değişkenler arasında yer alan yaş, evlilik süresi ve
çocuk sayısı, çalışılan okul düzeyi, eğitim düzeyi, aylık gelir düzeyi
değişkenlerine

göre

anlamlı

bir

farklılık

gösterip

göstermediğinin

incelenmesinde Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır.
Araştırmanın alt amaçları arasında yer alan evli kadın öğretmenlerin eşten
beklenti alt ölçek puanları ile evlilik doyumuna yönelik olumlu duygulanım
puanlarının kendi ve eşlerinin çalıştıkları kurum türlerine göre incelenmesine
yönelik veri çözümleme sürecinde ise ilişkisiz ölçümlerde t-testi analizinden
yararlanılmıştır.
Araştırma sürecinde ayrıca, demografik değişkenler arasında yer alan kişisel
ve evlilik durumu ile ilgili kategorik değişkenler arasında ilişki olup olmadığı,
diğer bir deyişle bir değişkenin düzeyindeki cevapların, diğer değişkenlerin
düzeyinde farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesinde iki değişken için KayKare Testi (Chi-Square Test X2) hesaplanmıştır.
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4. BÖLÜM
BULGULAR
Bu bölümde araştırmanın temel ve alt amaçları doğrultusunda
gerçekleştirilen istatistiksel analiz sonuçlarına ilişkin bulgulara yer verilmiştir.
Bu kapsamda öncelikle araştırma kapsamında evli kadın katılımcıların eşten
beklenti ölçeğinden elde ettikleri alt ölçek puanları ve evlilik doyumu ölçeğinin
genel duygulanım alt ölçek puanına yönelik betimsel istatistiklere yer
verilmiştir. Daha sonra sırasıyla eşten beklenti alt ölçekleri ile genel olumlu
duygulanım arasındaki ilişkilere, eşten beklenti ve genel duygulanım alt ölçek
puanlarının demografik değişkenlere göre incelenmesine, eşten beklenti ve
genel duygulanım alt ölçekleri üzerinde anlamlı farklılık yaratan demografik
değişkenlerin araştırma grubunun temel özellikleri kapsamında incelenmesine
yer verilmiştir.
4.1. Evli Kadın Öğretmenlerin Eşten Beklenti ve Evlilik Doyumu Ölçeği
Alt

Boyutlarından

Elde

Ettikleri

Puanlar

Arasındaki

İlişkinin

Belirlenmesine Yönelik Bulgular
Araştırma kapsamında, katılımcıların eşten beklenti ölçeğinin tüm alt boyutları
ile evlilik doyumu ölçeğinin genel (olumlu) duygulanım alt boyutundan elde
ettikleri puanlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik korelasyon analizi
sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2’de ayrıca araştırmada ele alınan
değişkenlere yönelik betimsel istatistikler de yer almaktadır.
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Tablo 2.
Eşten Beklenti ve Evlilik Doyumu Ölçeği Alt Boyutları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Korelasyon Analizi Sonuçları
N

̅
X

Ss

1

1. Eşe Sevgi

220

77.46

4.92

---

2. Uyum

220

37.05

4.21

.452**

---

3. Cinsellik

220

18.52

2.71

.434**

.247**

---

4. İnanç ve Kültür Benzerliği

220

25.31

5.94

.181**

.064

.254**

---

5. Ailelere Saygı

220

18.04

2.78

.302**

-.001

.260**

.392**

---

6. Eşe Saygı

220

18.95

2.27

.409**

.301**

.100

.036

.200**

---

7. Sosyoekonomik Faktörler

220

28.30

9.70

.035

.243**

.076

.370**

.380**

.141*

---

8. Genel (olumlu)

220

14.67

2.28

.014

-.085

.065

.030

-.031

.040

-.127

Duygulanım
p≤.05*, p<.001**

2

3

4

5

6

7

8

---

49
Tablo 2 incelendiğinde evli kadın öğretmenlerin eşten beklenti ölçeğinin tüm
alt boyutları ile evlilik doyumu ölçeğinin genel olumlu duygulanım alt boyutu
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadığı anlaşılmaktadır (p>
.05).
Ancak evli kadın öğretmenlerin eşten beklenti ölçeği alt boyutları arasında yer
alan uyum puanları ve eşe sevgi puanları (r(220) = .452, p < .001) arasında
pozitif yönde, orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu
bulgusuna ulaşılmaktadır. Buna göre, katılımcıların eşten beklenti düzeyleri
kapsamında uyum puanları arttıça eşe sevgi puanlarının artacağı söylenebilir.
Benzer şekilde katılımcıların cinsellik puanları ile hem eşe sevgi puanları
(r(220) = .434, p < .001) hem de uyum puanları (r(220) = .247, p < .001)
arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişkiler bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durum
eşten beklenti düzeyleri kapsamında evli kadın katılımcıların cinsellik puanları
arttıkça eşe sevgi ve uyum puanlarının da artacağı ya da evlilik sürecindeki
uyum ya da eşe yönelik sevgi azaldıkça cinsellik beklentilerinin de azalacağı
yorumu yapılabilir
Yine Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların inanç ve kültür benzerliği beklenti
puanları ile eşe sevgi puanları (r(220) = .181, p < .001) ve cinsellik puanları
(r(220) = .254, p < .05) arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı
ilişkiler bulunurken; inanç ve kültür benzerliği beklenti puanları ile uyum
puanları arasında (r(220) = .064, p > .05) istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye
rastlanmamıştır.
Araştırma sürecinde ayrıca ailelere saygı beklentisi alt boyutu ile eşe sevgi
(r(220) = .302, p < .001), cinsellik (r(220) = .260, p < .001) ve inanç ve kültür
benzerliği beklentisi (r(220) = .392, p < .001) puanları arasında pozitif yönde
ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu gözlenirken; ailelere saygı
beklentisi alt boyutu ile uyum (r(220) = -.001, p > .05) puanları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı gözlenmiştir.
Evli kadın öğretmenlerin eşe saygı beklentisi alt boyutu ile eşe sevgi (r(220) =
.409, p < .001), uyum (r(220) = .301, p < .001) ve ailelere saygı (r(220) = .200,
p < .001) puanları arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişkilere rastlanırken; eşe
saygı ile cinsellik (r(220) = .100, p > .05) ve inanç-kültür benzerliği beklentisi
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(r(220) = .036, p > .05) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin
olmadığı bulgusuna ulaşılmaktadır.
Araştırma kapsamında ayrıca evli kadın öğretmenlerin eşten beklentiler
ölçeğinin sosyoekonomik faktörler alt ölçeğinden elde ettikleri puanlar ile uyum
(r(220) = .243, p < .001), inanç-kültür benzerliği beklentisi (r(220) = .370, p <
.001), ailelere saygı (r(220) = .380, p < .001) ve eşe saygı (r(220) = .141, p <
.05) puanları arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
olduğu saptanırken; sosyoekonomik faktörler ile eşe sevgi (r(220) = .035, p >
.05) ve cinsellik (r(220) = .076, p > .05) puanları arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.
4.2. Evli Kadın Öğretmenlerin Eşten Beklenti ve Evlilik Doyumu Ölçeği
Alt Boyutlarından Elde Ettikleri Puanların Demografik Değişkenlere Göre
İncelenmesine Yönelik Bulgular
Bu çalışmada, araştırma grubunu oluşturan evli kadın öğretmenlerin eşten
beklenti ölçeğinin tüm alt boyuları ile evlilik doyumu ölçeğinin genel (olumlu)
duygulanım alt boyutundan elde ettikleri puan ortalamalarının, araştırma
kapsamında kişisel bilgi formu aracılığıyla toplanan hem bireysel özellikleri
hem de evlilik durumları ile ilişkilendirilebilecek bazı demografik değişkenlere
göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir.
4.3. Evli Kadın Öğretmenlerin Eşten Beklenti ve Evlilik Doyumu Ölçeği
Alt Boyutlarından Elde Ettikleri Puanların Yaş Değişkenine Göre
İncelenmesine Yönelik Bulgular
Araştırma kapsamında katılımcıların eşten beklenti ve evlilik doyumu ölçeği alt
boyutlarından elde ettikleri puan ortalamalarının

3 farklı kategoride

sınıflandırılan yaş aralıklarına göre anlamlı bir gösterip göstermediğinin
belirlenmesi amacıyla öncelikle normallik varsayımları incelenmiş ve yaş
değişkeni bakımından ilgili puanların normal dağılım göstermediği bulgusuna
ulaşılmıştır. Bu nedenle ilgili puanların yaş değişkenine göre incelenmesinde
non parametrik testler arasında yer alan Kruskal Wallis H testi hesaplanmış ve
sonuçlar Tablo 3’de rapor edilmiştir. Kruskal Wallis H testi sonucunda anlamlı
farklılık

çıkan

alt

ölçek

puanlarına

ilişkin

farklılığın

kaynaklarının

incelenmesinde ise ilişkisiz ölçümlerde Mann Whitney U-Testi kullanılmıştır.
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Araştırma grubunda yer alan katılımcıların yaş aralıkları 1: 21-30 yaş, 2:
31-45 yaş ve 3: 41 yaş ve üzeri şeklinde sınıflandırılmıştır.

Tablo 3.
Eşten Beklenti ve Evlilik Doyumu Ölçeği Alt Boyut Puanlarının Yaş
Değişkenine Göre İncelenmesine Yönelik Yönelik Kruskal Wallis H-Testi
Sonuçları
Yaş
ESE

n

Xort

Ss

S.ort

H

p

Anlamlı
fark
1-3,2-3

21-30
60
78.31 3.87
120.27 11.161 .004*
31-45
130
77.57 4.87
112.83
46
ve 30
75.26 6.34
80.87
üzeri
UY
21-30
60
35.81 5.34
99.03
3.540
.170
--31-45
130
37.41 3.64
113.37
46
ve 30
38.00 3.48
121.00
üzeri
CİN
21-30
60
18.63 2.81
117.17 1.640
.440
--31-45
130
18.48 2.80
109.30
46
ve 30
18.50 2.04
102.35
üzeri
İKB
21-30
60
23.05 7.27
92.83
10.471 .005*
1-2
31-45
130
26.64 4.54
121.52
46
ve 30
24.06 6.84
98.07
üzeri
ASA
21-30
60
18.83 2.04
127.94 7.273
.026*
1-2
31-45
130
17.83 2.71
103.87
46
ve 30
17.40 3.95
104.35
üzeri
ESA
21-30
60
18.88 2.68
112.63 0.170
.919
--31-45
130
18.95 2.17
109.39
46
ve 30
19.13 1.83
111.07
üzeri
SEF
21-30
60
24.33 10.38 85.56
14.795 .001*
1-2,1-3
31-45
130
29.30 9.08
116.38
46
ve 30
31.86 8.61
134.88
üzeri
GOD
21-30
60
15.20 1.68
120.96 2.862
.239
--31-45
130
14.46 2.59
108.30
46
ve 30
14.56 1.73
99.12
üzeri
ESE: Eşe Sevgi, UY: Uyum, CİN: Cinsellik, İKB: İnanç ve Kültür Benzerliği, ASA:
Ailelere Saygı, ESA: Eşe Saygı, SEF: Sosyoekonomik Faktörler, GOD: Genel
(olumlu) Duygulanım
*p< ,05 , **p< ,001

Tablo 3 incelendiğinde, araştırma grubunu oluşturan katılımcıların eşlerinden
ve evlilikten beklenti düzeylerini ortaya koymayı amaçlayan eşten beklenti
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ölçeğinin alt boyutları arasında yer alan uyum, cinsellik ve eşe saygı puan
ortalamalarının yaş değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı
görülmektedir (p> .05). Ayrıca katılımcıların evlilik doyumu ölçeğinin genel
(olumlu) duygulanım alt boyut puanlarının da katılımcıların yaş aralıklarına
göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği bulgusuna
ulaşılmaktadır (p> .05).
Ancak araştırma grubunu oluşturan katılımcıların eşe sevgi alt ölçek
puanlarının yaş değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği
bulgusuna ulaşılmaktadır (H=11.161, p< .05). İstatistiksel olarak anlamlı çıkan
bu farklılığın hangi boyutlar arasında olduğunun belirlenmesi için üç farklı
kategoride sınıflandırılan yaş değişkeni kendi aralarında ikili olarak tekrar
sınıflandırılmış ve her ikili sınıf için Mann Whitney U testi kullanılarak anlamlı
farkın kaynakları incelenmiştir. Mann Whitney U-testi sonuçlarına göre 21-30
yaşlar arasındaki katılımcıların 46 yaş ve üzeri katılımcılara göre ve 31-45 yaş
arasındaki katılımcıların 46 yaş ve üzeri katılımcılara göre eşe sevgi
puanlarının anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu bulgusunu ortaya
koymaktadır. 21-30 yaşlar arasındaki katılımcılar ile 31-45 yaş arasındaki
katılımcılar arasında ise yaş değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık bulunmamaktadır.
Benzer şekilde araştırma grubunu oluşturan katılımcıların inanç ve kültür
benzerliği beklentisi alt ölçek puanlarının yaş değişkenine göre istatistiksel
olarak anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmaktadır (H=10.471, p< .05).
İstatistiksel olarak anlamlı çıkan bu farklılığın hangi boyutlar arasında
olduğunun belirlenmesi için üç farklı kategoride sınıflandırılan yaş değişkeni
kendi aralarında ikili olarak tekrar sınıflandırılmış ve her ikili sınıf için Mann
Whitney U testi kullanılarak anlamlı farkın kaynakları incelenmiştir. Mann
Whitney U-testi sonuçlarına göre sadece 21-30 yaşlar arasındaki katılımcıların
31-45 yaş arasındaki katılımcılara göre inanç ve kültür benzerliği beklentisi
puanlarının istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha düşük olduğu
bulgusunu ortaya koymaktadır. Diğer kategoriler arasında ise istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.
Yine Tablo 3 incelendiğinde araştırma grubunu oluşturan katılımcıların aileye
saygı beklentisi alt ölçek puanlarının yaş değişkenine göre istatistiksel olarak
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anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmaktadır (H=7.273, p< .05).
İstatistiksel olarak anlamlı çıkan bu farklılığın hangi boyutlar arasında
olduğunun belirlenmesi için üç farklı kategoride sınıflandırılan yaş değişkeni
kendi aralarında ikili olarak tekrar sınıflandırılmış ve her ikili sınıf için Mann
Whitney U testi kullanılarak anlamlı farkın kaynakları incelenmiştir. Mann
Whitney U-testi sonuçlarına göre sadece 21-30 yaşlar arasındaki katılımcıların
31-45 yaş arasındaki katılımcılara göre aileye saygı alt ölçek puanlarının
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu bulgusunu ortaya
koymaktadır. Diğer kategoriler arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık bulunmamaktadır.
Tablo

3

incelendiğinde

araştırma

grubunu

oluşturan

katılımcıların

sosyoekonomik faktörler alt ölçek puanlarının yaş değişkenine göre
istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmaktadır
(H=14.795, p< .05). İstatistiksel olarak anlamlı çıkan bu farklılığın hangi
boyutlar

arasında

olduğunun

belirlenmesi

için

üç

farklı

kategoride

sınıflandırılan yaş değişkeni kendi aralarında ikili olarak tekrar sınıflandırılmış
ve her ikili sınıf için Mann Whitney U testi kullanılarak anlamlı farkın kaynakları
incelenmiştir. Mann Whitney U-testi sonuçlarına göre 21-30 yaş aralığındaki
katılımcılar ile 31-45 yaş aralığındaki katılımcılar arasında 31-45 yaş
aralığındaki katılımcılar lehine anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Benzer
şekilde 21-30 yaş aralığındaki katılımcılar ile 46 yaş ve üzeri katılımcılar
arasında 46 yaş ve üzerindeki katılımcılar lehine istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık bulunmaktadır. 31-45 yaş aralığındaki katılımcılar ile 46 yaş ve üzeri
katılımcılar

arasında

ise

istatistiksel

olarak

anlamlı

bir

farklılık

bulunmamaktadır.
4.4. Evli Kadın Öğretmenlerin Eşten Beklenti ve Evlilik Doyumu Ölçeği
Alt Boyutlarından Elde Ettikleri Puanların Çalıştıkları Okul Düzeyi
Değişkenine Göre İncelenmesine Yönelik Bulgular
Araştırma kapsamında katılımcıların eşten beklenti ve evlilik doyumu ölçeği alt
boyutlarından elde ettikleri puan ortalamalarının 4 farklı kategoride
sınıflandırılan çalışılan okul düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık
gösterip

göstermediğinin

belirlenmesi

amacıyla

öncelikle

normallik

varsayımlarının incelenmesinde bir birime düşen katılımcı sayısının 30’dan az
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olması sebebiyle (n<30) non parametrik testler arasında yer alan Kruskal
Wallis H testi hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur.
Anlamlı farklılık çıkan alt test puanlarına ilişkin farklılığın kaynaklarının
incelenmesinde ise ilişkisiz ölçümlerde Mann Whitney U-Testi kullanılmıştır.
Araştırma grubunda yer alan katılımcıların çalıştıkları okul düzeyi 1: Okul
öncesi, 2: İlkokul, 3: Ortaokul ve 4: Lise şeklinde sınıflandırılmıştır.

Tablo 4.
Eşten Beklenti ve Evlilik Doyumu Ölçeği Alt Boyut Puanlarının Çalışılan Okul
Düzeyi Değişkenine Göre İncelenmesine Yönelik Yönelik Kruskal Wallis HTesti Sonuçları
Okul Düzeyi

n

Xort

Ss

S.ort

H

p

Anlamlı
fark
---

Okulöncesi
39
78.79
2.33
112.18
3.058
.383
İlkokul
26
78.46
2.70
111.42
Ortaokul
64
77.57
5.04
111.85
Lise
91
76.52
5.90
104.28
UY
Okulöncesi
39
37.25
4.45
114.42
8.582
.035*
2-3,2-4
İlkokul
26
39.15
1.48
140.06
Ortaokul
64
37.18
3.92
107.55
Lise
91
36.28
4.63
102.45
CİN
Okulöncesi
39
18.56
2.84
114.82
3.201
.362
--İlkokul
26
18.92
2.81
124.00
Ortaokul
64
18.79
2.14
111.69
Lise
91
18.20
2.97
103.69
İKB
Okulöncesi
39
24.20
6.44
101.08
8.959
.030*
2-3,2-4
İlkokul
26
22.88
6.50
82.84
Ortaokul
64
25.75
5.61
112.50
Lise
91
26.17
5.60
121.01
ASA
Okulöncesi
39
18.46
2.41
118.42
2.771
.428
--İlkokul
26
17.76
2.71
103.77
Ortaokul
64
17.81
2.72
102.33
Lise
91
18.10
3.01
114.77
ESA
Okulöncesi
39
19.17
1.63
111.47
5.065
.167
--İlkokul
26
19.84
0.36
129.27
Ortaokul
64
18.59
2.80
102.62
Lise
91
18.86
2.36
110.26
SEF
Okulöncesi
39
24.92
9.66
86.49
8.966
.030
1-2,1-4
İlkokul
26
29.65
8.22
117.23
Ortaokul
64
27.64
10.19
106.45
Lise
91
29.82
9.48
121.71
GOD
Okulöncesi
39
14.66
2.57
116.17
0.917
.821
--İlkokul
26
14.76
2.12
112.52
Ortaokul
64
14.75
2.39
112.70
Lise
91
14.60
2.15
105.95
ESE: Eşe Sevgi, UY: Uyum, CİN: Cinsellik, İKB: İnanç ve Kültür Benzerliği, ASA: Ailelere Saygı,
ESA: Eşe Saygı, SEF: Sosyoekonomik Faktörler, GOD: Genel (olumlu) Duygulanım
*p< ,05 , **p< ,001
ESE

Tablo 4 incelendiğinde, araştırma grubunu oluşturan katılımcıların eşlerinden
ve evlilikten beklenti düzeylerini ortaya koymayı amaçlayan eşten beklenti
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ölçeğinin alt boyutları arasında yer alan eşe sevgi, cinsellik, aileye saygı ve
eşe saygı puan ortalamalarının görev yaptıkları eğitim kademesine göre
anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmektedir (p> .05). Ayrıca katılımcıların
evlilik doyumu ölçeğinin genel (olumlu) duygulanım alt boyut puanlarının da
görev yaptıkları okul düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
göstermediği bulgusuna ulaşılmaktadır (p>.05).
Ancak araştırma grubunu oluşturan katılımcıların uyum alt ölçek puanlarının
görev yaptıkları okul düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık
gösterdiği bulgusuna ulaşılmaktadır (H=8.582, p< .05). İstatistiksel olarak
anlamlı çıkan bu farklılığın hangi boyutlar arasında olduğunun belirlenmesi için
dört farklı kategoride sınıflandırılan okul düzeyi değişkeni kendi aralarında ikili
olarak tekrar sınıflandırılmış ve her ikili sınıf için Mann Whitney U testi
kullanılarak anlamlı farkın kaynakları incelenmiştir. Mann Whitney U-testi
sonuçlarına göre sadece ilkokulda görev yapan öğretmenlerin ortaokulda
görev yapan öğretmenlere göre ve ilkokulda görev yapan öğretmenlerin lisede
görev yapan öğretmenlere göre uyum puanlarının anlamlı bir şekilde daha
yüksek

olduğu

bulgusuna

ulaşılmaktadır.

Diğer

kategorilerin

kombinasyonlarında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.
Benzer şekilde araştırma grubunu oluşturan katılımcıların inanç ve kültür
benzerliği beklentisi alt ölçek puanlarının görev yaptıkları okul düzeyine göre
istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmaktadır
(H=8.959, p< .05). İstatistiksel olarak anlamlı çıkan bu farklılığın hangi boyutlar
arasında olduğunun belirlenmesi için dört farklı kategoride sınıflandırılan okul
düzeyi değişkeni kendi aralarında ikili olarak tekrar sınıflandırılmış ve her ikili
sınıf için Mann Whitney U testi kullanılarak anlamlı farkın kaynakları
incelenmiştir. Mann Whitney U-testi sonuçlarına göre sadece ilkokulda görev
yapan öğretmenlerin ortaokulda görev yapan öğretmenlere göre ve ilkokulda
görev yapan öğretmenlerin lisede görev yapan öğretmenlere göre inanç ve
kültür benzerliği beklentisi puanlarının anlamlı bir şekilde daha düşük olduğu
bulgusuna ulaşılmaktadır. Diğer kategorilerin kombinasyonlarında anlamlı bir
farklılığa rastlanmamıştır.
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Son olarak, araştırma grubunu oluşturan katılımcıların sosyoekonomik
faktörler alt ölçek puanlarının görev yaptıkları okul düzeyine göre istatistiksel
olarak anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmaktadır (H=8.966, p< .05).
İstatistiksel olarak anlamlı çıkan bu farklılığın hangi boyutlar arasında
olduğunun belirlenmesi için dört farklı kategoride sınıflandırılan okul düzeyi
değişkeni kendi aralarında ikili olarak tekrar sınıflandırılmış ve her ikili sınıf için
Mann Whitney U testi kullanılarak anlamlı farkın kaynakları incelenmiştir. Mann
Whitney U-testi sonuçlarına ilkokulda görev yapan kadın öğretmenlerin
sosyoekonomik faktörler alt ölçeğinden elde ettikleri puanların okul öncesinde
görev yapan öğretmenlere göre ve lisede görev yapan kadın öğretmenlerin
yine okul öncesinde görev yapan kadın öğretmenlere göre sıra ortalamalarının
anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.
4.5. Evli Kadın Öğretmenlerin Eşten Beklenti ve Evlilik Doyumu Ölçeği
Alt Boyutlarından Elde Ettikleri Puanların Çalıştıkları Kurum Türü
Değişkenine Göre İncelenmesine Yönelik Bulgular
Araştırma kapsamında katılımcıların eşten beklenti ve evlilik doyumu ölçeği alt
boyutlarından elde ettikleri puan ortalamalarının devlet ve özel okullar olmak
üzere iki farklı kategoride sınıflandırılan kurum türü değişkenine göre anlamlı
bir farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla öncelikle normallik
varsayımları değerlendirilmiş; ilgili alt ölçek

puanlarının

kurum türü

değişkenine göre incelenmesi sürecinde hesaplanan çarpıklık ve basıklık
sayıları

normal

dağılımı

işaret

ettiğinden

ilişkisiz

hesaplanmış olup, sonuçlar Tablo 5’te sunulmuştur.

ölçümlerde

t-testi
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Tablo 5.
Eşten Beklenti ve Evlilik Doyumu Ölçeği Alt Boyut Puanlarının Çalışılan Kurum
Türüne Göre İncelenmesine Yönelik t-Testi Sonuçları
N

𝐱̅

SS

sd

t

P

Devlet

112

77.15

5.57

218

-.956

.340

Özel Sektör

108

77.78

4.15

Devlet

112

37.96

2.98

218

3.320

.001*

Özel Sektör

108

36.12

5.03

Devlet

112

18.01

3.10

218

-

.004*

Özel Sektör

108

19.05

2.12

Devlet

112

25.78

5.37

Özel Sektör

108

24.82

6.46

Devlet

112

17.97

2.43

Özel Sektör

108

18.12

2.12

Devlet

112

18.95

2.19

Özel Sektör

108

18.96

2.36

Devlet

112

30.08

8.64

Özel Sektör

108

26.45

10.41

Devlet

112

14.57

2.40

Özel Sektör

108

14.78

2.16

Kurum Türü
ESE

UY

CİN

İKB

ASA

ESA

SEF

GOD

2.886
218

1.198

.232

218

-.389

.698

218

-.025

.980

218

2.815

.005*

218

-.699

.486

ESE: Eşe Sevgi, UY: Uyum, CİN: Cinsellik, İKB: İnanç ve Kültür Benzerliği,
ASA: Ailelere Saygı, ESA: Eşe Saygı, SEF: Sosyoekonomik Faktörler, GOD:
Genel (olumlu) Duygulanım
*p< .05 , **p< .001
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Tablo 5 incelendiğinde, araştırma grubunu oluşturan katılımcıların eşten
beklenti ölçeğinin alt boyutları arasında yer alan inanç ve kültür benzerliği, eşe
sevgi, eşe saygı, aileye saygı, puanlarının çalışılan kurum türüne göre anlamlı
bir farklılık göstermediği anlaşılmaktadır (p>.05). Araştırma sürecinde ayrıca
evlilik doyumu ölçeğinin genel (olumlu) duygulanım alt boyut puanlarının da
evli kadın öğretmenlerin çalıştıkları kurum türüne göre istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık göstermediği bulgusuna ulaşılmaktadır (p>.05).
Ancak evli kadın katılımcıların eşten beklentiler ölçeğinin uyum alt boyutundan
elde ettikleri puan ortalamalarının çalışılan kurum türü değişkenine göre
istatistiksel olarark anlamlı bir farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmaktadır
(t(218)= 3.320, p< .05). Anlamlı farklılığın kaynağının öğrenilmesine yönelik
puan ortalamaları incelendiğinde devlet okullarında görev yapan kadın
öğretmenlerin (𝐱̅ = 37.96) uyum puanlarının, özel okullarda görev yapan kadın
öğretmenlere ( 𝐱̅ = 36.12) göre anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu
gözlenmektedir.
Benzer şekilde evli kadın katılımcıların eşten beklentiler ölçeğinin cinsellik alt
boyutundan elde ettikleri puan ortalamalarının çalışılan kurum türü
değişkenine göre istatistiksel olarark anlamlı bir farklılık gösterdiği bulgusuna
ulaşılmaktadır (t(218)= -2.886, p< .05). Anlamlı farklılığın kaynağının
öğrenilmesine yönelik puan ortalamaları incelendiğinde özel okullarda görev
yapan kadın öğretmenlerin (𝐱̅ = 19.05) cinsellik puanlarının, devlet okullarında
görev yapan kadın öğretmenlere (𝐱̅ = 18.01) göre anlamlı bir şekilde daha
yüksek olduğu gözlenmektedir.
Yine Tablo 5 incelendiğinde evli kadın katılımcıların eşten beklentiler ölçeğinin
sosyoekonomik faktörler alt boyutundan elde ettikleri puan ortalamalarının
çalışılan kurum türü değişkenine göre istatistiksel olarark anlamlı bir farklılık
gösterdiği bulgusuna ulaşılmaktadır (t(218)= 2.815, p< .05). Anlamlı farklılığın
kaynağının incelenmesine yönelik puan ortalamaları incelendiğinde devlet
okullarında görev yapan kadın öğretmenlerin ( 𝐱̅ = 30.08) sosyoekonomik
faktörler puanlarının, özel okullarda görev yapan kadın öğretmenlere ( 𝐱̅ =
26.45) göre anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu gözlenmektedir.
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4.6. Evli Kadın Öğretmenlerin Eşten Beklenti ve Evlilik Doyumu Ölçeği
Alt Boyutlarından Elde Ettikleri Puanların Aylık Gelir Düzeyi Değişkenine
Göre İncelenmesine Yönelik Bulgular
Araştırma kapsamında katılımcıların eşten beklenti ve evlilik doyumu ölçeği alt
boyutlarından elde ettikleri puan ortalamalarının 4 farklı kategoride
sınıflandırılan aylık gelir düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğinin belirlenmesi amacıyla öncelikle normallik varsayımlarının
incelenmesinde bir birime düşen katılımcı sayısının 30’dan az olması
sebebiyle (n<30) non parametrik testler arasında yer alan Kruskal Wallis H
testi hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 6’da sunulmuştur. Anlamlı
farklılık çıkan alt test puanlarına ilişkin farklılığın kaynaklarının incelenmesinde
ise ilişkisiz ölçümlerde Mann Whitney U-Testi kullanılmıştır.
Araştırma grubunda yer alan katılımcıların aylık gelir düzeyi 1: 0-3000TL , 2:
3001-5000 TL, 3: 5001-10000 TL ve 4: 10000 TL ve üzeri şeklinde
sınıflandırılmıştır.
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Tablo 6.
Eşten Beklenti ve Evlilik Doyumu Ölçeği Alt Boyut Puanlarının Aylık Gelir
Düzeyi Değişkenine Göre İncelenmesine Yönelik Yönelik Kruskal Wallis HTesti Sonuçları
Gelir Düzeyi
ESE

n

Xort

Ss

S.ort

H

p

Anlamlı
fark
---

0-3000TL
68
78.11 3.95
113.91 1.127
.771
3001-5000TL 97
77.03 5.29
106.32
500136
77.25 5.92
112.00
10000TL
10000TL ve + 19
77.73 4.06
116.76
UY
0-3000TL
68
36.04 5.29
103.40 2.314
.510
--3001-5000TL 97
37.67 3.30
114.25
500136
37.55 3.94
118.01
10000TL
10000TL ve + 19
36.63 4.05
102.53
CİN
0-3000TL
68
18.89 2.22
116.85 3.031
.387
--3001-5000TL 97
18.08 3.17
103.48
500136
18.83 2.45
116.72
10000TL
10000TL ve + 19
18.89 1.85
111.82
İKB
0-3000TL
68
24.70 6.65
108.25 0.543
.909
--3001-5000TL 97
25.80 5.34
113.89
500136
24.86 6.64
107.65
10000TL
10000TL ve + 19
25.84 4.79
106.66
ASA
0-3000TL
68
18.52 2.30
121.80 5.054
.168
--3001-5000TL 97
18.22 2.17
108.76
500136
17.16 4.23
103.90
10000TL
10000TL ve + 19
17.05 3.34
91.45
ESA
0-3000TL
68
18.50 2.93
103.55 1.980
.577
--3001-5000TL 97
19.16 1.89
113.05
500136
19.25 1.90
116.33
10000TL
10000TL ve + 19
19.00 1.88
111.29
SEF
0-3000TL
68
25.26 9.16
88.38
13.579 .004*
1-2
3001-5000TL 97
30.68 8.37
125.31
500136
27.66 11.51 110.61
10000TL
10000TL ve + 19
28.21 11.62 113.82
GOD 0-3000TL
68
14.41 2.52
105.20 5.671
.129
--3001-5000TL 97
14.53 2.24
105.69
500136
15.27 1.20
118.36
10000TL
10000TL ve + 19
15.21 2.93
139.13
ESE: Eşe Sevgi, UY: Uyum, CİN: Cinsellik, İKB: İnanç ve Kültür Benzerliği, ASA:
Ailelere Saygı, ESA: Eşe Saygı, SEF: Sosyoekonomik Faktörler, GOD: Genel (olumlu)
Duygulanım
*p< ,05 , **p< ,001
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Tablo 6 incelendiğinde, araştırma grubunu oluşturan katılımcıların eşlerinden
ve evlilikten beklenti düzeylerini ortaya koymayı amaçlayan eşten beklenti
ölçeğinin alt boyutları arasında yer alan uyum, eşe sevgi, inanç ve kültür
benzerliği, cinsellik, eşe saygı, ailelere saygı, alt boyut puanlarının aylık gelir
düzeyine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmektedir (p> .05). Ayrıca
katılımcıların evlilik doyumu ölçeğinin genel (olumlu) duygulanım alt boyut
puanlarının da aylık gelir düzeyi değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık göstermediği bulgusuna ulaşılmaktadır (p> .05).
Bu

çalışmada,

araştırma

grubunu

oluşturan

katılımcıların

sadece

sosyoekonomik faktörler alt ölçek puanlarının aylık gelir düzeyine göre
istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmaktadır
(H=13.579, p<.05). İstatistiksel olarak anlamlı çıkan bu farklılığın hangi düzey
aralıklarında olduğunun belirlenmesi için dört farklı kategoride sınıflandırılan
okul düzeyi değişkeni kendi aralarında ikili olarak tekrar sınıflandırılmış ve her
ikili sınıf için Mann Whitney U testi kullanılarak anlamlı farkın kaynakları
incelenmiştir. Mann Whitney U-testi sonuçlarına göre sadece aylık gelir düzeyi
3001-5000TL aralığında olan öğretmenlerin, aylık gelir düzeyi 0-3000TL
aralığında olan öğretmenlere göre sosyoekonomik faktörler puanlarının
anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmaktadır. Diğer
kategorilerin kombinasyonlarında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.
4.7. Evli Kadın Öğretmenlerin Eşten Beklenti ve Evlilik Doyumu Ölçeği
Alt Boyutlarından Elde Ettikleri Puanların Evlilik Süresi Değişkenine Göre
İncelenmesine Yönelik Bulgular
Araştırma kapsamında katılımcıların eşten beklenti ve evlilik doyumu ölçeği alt
boyutlarından elde ettikleri puan ortalamalarının 5 farklı kategoride
sınıflandırılan evlilik süresi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğinin belirlenmesi amacıyla öncelikle normallik varsayımlarının
incelenmiştir. İlgili alt ölçek puanlarının evlilik süresine göre dağılımına ilişkin
çarpıklık ve basıklık değerleri beklenen aralıklarda olmadığından, araştırma
sürecinde non parametrik testler arasında yer alan Kruskal Wallis H testi
hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 7’de sunulmuştur. Anlamlı farklılık
çıkan alt test puanlarına ilişkin farklılığın kaynaklarının incelenmesinde ise
ilişkisiz ölçümlerde Mann Whitney U-Testi kullanılmıştır.
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Araştırma grubunda yer alan katılımcıların evlilik süreleri 1: 0-5 yıl , 2: 6-10 yıl,
3: 11-15 yıl, 4: 16-20 yıl ve 5: 21 yıl ve üzeri şeklinde sınıflandırılmıştır.
Tablo 7.
Eşten Beklenti ve Evlilik Doyumu Ölçeği Alt Boyut Puanlarının Evlilik Süresi
Değişkenine Göre İncelenmesine Yönelik Yönelik Kruskal Wallis H-Testi
Sonuçları
Evlilik Süresi

n

Xort

Ss

S.ort

H

p

Anlamlı
fark
1y-2,1y-5
2-3y,2-4y
3y-5,4y-5

0-5 yıl
63
78.46
3.83
124.37
23.247
.000**
6-10 yıl
36
75.47
6.39
91.96
11-15 yıl
53
78.64
4.06
120.65
16-20 yıl
30
78.60
2.96
123.25
21 yıl ve +
38
75.15
6.00
80.84
UY
0-5 yıl
63
35.90
5.44
100.93
20.911
.000**
1-3y,1-4y
2-3y,2-4y
6-10 yıl
36
35.30
4.09
81.96
y,4y-5
2-5
11-15 yıl
53
38.24
3.11
123.80
16-20 yıl
30
39.06
2.04
141.08
21 yıl ve +
38
37.39
3.44
110.71
CİN
0-5 yıl
63
18.61
2.80
116.67
3.275
.513
--6-10 yıl
36
19.00
1.58
112.97
11-15 yıl
53
18.88
1.95
112.38
16-20 yıl
30
18.33
2.85
108.05
21 yıl ve +
38
17.57
3.84
97.24
İKB
0-5 yıl
63
23.49
6.83
92.77
11.838
.019*
1-2y,1-3y
2y-5
6-10 yıl
36
27.69
3.64
132.18
11-15 yıl
53
26.09
5.19
117.85
16-20 yıl
30
25.83
5.63
119.02
21 yıl ve +
38
24.57
6.50
102.38
ASA
0-5 yıl
63
19.03
2.33
132.23
13.130
.011*
1y-2,1y-3
1y-5
6-10 yıl
36
18.30
2.49
99.56
11-15 yıl
53
19.41
2.66
98.21
16-20 yıl
30
18.73
2.74
111.38
21 yıl ve +
38
19.00
3.63
101.29
ESA
0-5 yıl
63
19.03
2.47
114.50
5.712
.222
--6-10 yıl
36
18.30
2.71
92.61
11-15 yıl
53
19.41
1.18
115.58
16-20 yıl
30
18.73
2.72
108.58
21 yıl ve +
38
19.00
2.20
115.25
SEF
0-5 yıl
63
25.69
9.59
92.22
17.466
.002*
1-3y,1-5y
2-3y,2-5y
6-10 yıl
36
26.00
10.08
95.14
11-15 yıl
53
31.20
9.87
133.88
16-20 yıl
30
28.16
8.38
104.58
21 yıl ve +
38
30.84
8.90
127.42
GOD
0-5 yıl
63
15.22
1.91
123.68
10.376
.035*
1y-3,1y-5
2y-3,2y-5
6-10 yıl
36
15.11
2.32
126.13
11-15 yıl
53
14.15
2.42
95.56
16-20 yıl
30
14.30
2.84
109.48
21 yıl ve +
38
14.39
1.95
95.49
ESE: Eşe Sevgi, UY: Uyum, CİN: Cinsellik, İKB: İnanç ve Kültür Benzerliği, ASA: Ailelere Saygı,
ESA: Eşe Saygı, SEF: Sosyoekonomik Faktörler, GOD: Genel (olumlu) Duygulanım
*p< ,05 , **p< ,001
yİkili eşleştirmelere yönelik MannWhtiney U testi sonuçlarına göre yüksek sıra ortalamasına
sahip kategoriyi belirtmektedir.
ESE
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Tablo 7 incelendiğinde, araştırma grubunu oluşturan katılımcıların eşlerinden
ve evlilikten beklenti düzeylerini ortaya koymayı amaçlayan eşten beklenti
ölçeğinin alt boyutları arasında yer alan cinsellik ve eşe saygı alt boyut
puanlarının

evlilik

süresine

göre

anlamlı

bir

şekilde

farklılaşmadığı

görülmektedir (p> .05).
Bu çalışmada, araştırma grubunu oluşturan katılımcıların eşe sevgi alt ölçek
puanlarının evlilik süresine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği
bulgusuna ulaşılmaktadır (H=23.247, p<.001). İstatistiksel olarak anlamlı çıkan
bu farklılığın kaynağının belirlenmesi için 5 farklı kategoride sınıflandırılan
evlilik süresi değişkeni kendi aralarında ikili olarak tekrar sınıflandırılmış ve her
ikili sınıf için Mann Whitney U testi kullanılarak anlamlı farkın kaynakları
incelenmiştir. Anlamlı farklılıklara ilişkin kategorilerin eşleştirilme süreçleri
incelendiğinde 0-5 yıl arası evlilik süresine sahip kadın öğretmenlerin hem 610 yıl hem de 21 yıl ve üzeri evlilik süresine sahip olan katılımcılara göre eşe
sevgi puanlarının anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.
Benzer şekilde, 6-10 yıldır evli olan katılımcıların eşe sevgi puanları hem 1115 yıl hem de 16-20 yıl aralığında evli olan katılımcılara göre anlamlı bir şekilde
daha yüksektir. Araştırma sürecinde ayrıca, 11-15 yıldır evli olan katılımcıların
21 yıl ve üzeri süredir evli olan katılımcılara göre eşe sevgi puanlarının daha
yüksek olduğu sonucuna ulaşılırken; yine 16-20 yıldır evli olan katılımcıların
21 yıl ve üzeri süredir evli olan katılımcılara göre eşe sevgi puanlarının yine
anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 7 incelendiğinde araştırma grubunu oluşturan katılımcıların uyum alt
ölçek puanlarının da evlilik süresi değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı
farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmaktadır (H=20.911, p<.001). İstatistiksel
olarak anlamlı çıkan bu farklılığın kaynağının belirlenmesi için 5 farklı
kategoride sınıflandırılan evlilik süresi değişkeni kendi aralarında ikili olarak
tekrar sınıflandırılmış ve her ikili sınıf için Mann Whitney U testi kullanılarak
anlamlı farkın kaynakları incelenmiştir. Anlamlı farklılıklara ilişkin kategorilerin
eşleştirilme süreçleri incelendiğinde 0-5 yıl arası evlilik süresine sahip kadın
öğretmenlerin hem 11-15 yıl hem de 16-20 yıl aralığında evlilik süresine sahip
olan katılımcılara göre uyum puanlarının anlamlı bir şekilde daha düşük olduğu
anlaşılmaktadır. Benzer şekilde, 6-10 yıldır evli olan katılımcıların uyum
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puanları hem 11-15 yıl hem 16-20 yıl hem de 21 yıl ve üzeri süredir evli olan
katılımcılara göre anlamlı bir şekilde daha düşüktür. Bu noktaya kadar
araştırmadan elde edilen bulgular evlilik süresi arttıkça uyumun arttığını ortaya
koysa da ikili eşleştirmeler sürecinde 16-20 yıl arası evlilik süresine sahip olan
katılımcıların uyum puanlarının 21 yıl ve üzeri süredir evli olan katılımcılara
göre anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.
Araştırma sürecinde ayrıca, katılımcıların inanç ve kültür benzerliği alt ölçek
puanlarının da evlilik süresi değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı
farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmaktadır (H=11.838, p<.05). İstatistiksel
olarak anlamlı çıkan bu farklılığın kaynağının belirlenmesi için 5 farklı
kategoride sınıflandırılan evlilik süresi değişkeni kendi aralarında ikili olarak
tekrar sınıflandırılmış ve her ikili sınıf için Mann Whitney U testi kullanılarak
anlamlı farkın kaynakları incelenmiştir. Anlamlı farklılıklara ilişkin kategorilerin
eşleştirilme süreçleri incelendiğinde 0-5 yıl arası evlilik süresine sahip kadın
öğretmenlerin hem 11-15 yıl hem de 16-20 yıl aralığında evlilik süresine sahip
olan katılımcılara göre inanç ve kültürel benzerlik beklentisi puanlarının anlamlı
bir şekilde daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmanın bulguları
arasında, 6-10 yıl arası evlilik süresine sahip olan katılımcıların inanç ve
kültürel benzerlik puanlarının 21 yıl ve üzeri süredir evli olan katılımcılara göre
anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu yer almaktadır.
Yine Tablo 7 incelendiğinde evli kadın öğretmenlerin aileye saygı puanlarının
da evlilik süresi değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde
farklılaştığı anlaşılmaktadır (H=13.130, p<.05). İstatistiksel olarak anlamlı
çıkan bu farklılığın kaynağının belirlenmesi için 5 farklı kategoride
sınıflandırılan evlilik süresi değişkeni kendi aralarında ikili olarak tekrar
sınıflandırılmış ve her ikili sınıf için Mann Whitney U testi kullanılarak anlamlı
farkın kaynakları incelenmiştir. Anlamlı farklılıklara ilişkin kategorilerin
eşleştirilme süreçleri incelendiğinde 0-5 yıl arası evlilik süresine sahip kadın
öğretmenlerin aileye saygı puanları hem 11-15 yıl hem 16-20 yıl hem de 21 yıl
ve üzeri evlilik süresine sahip olan katılımcılara göre anlamlı bir şekilde daha
yüksektir.
Evlilik beklentisi ölçeğinin başka bir alt boyutu olan sosyoekonomik faktör alt
puanlarının katılımcıların evlilik sürelerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir
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farklılık gösterdiği, araştırmadan elde edilen bulgular arasındadır (H=17.466,
p<.05). İstatistiksel olarak anlamlı çıkan bu farklılığın kaynağının belirlenmesi
için 5 farklı kategoride sınıflandırılan evlilik süresi değişkeni kendi aralarında
ikili olarak tekrar sınıflandırılmış ve her ikili sınıf için Mann Whitney U testi
kullanılarak anlamlı farkın kaynakları incelenmiştir. Anlamlı farklılıklara ilişkin
kategorilerin eşleştirilme süreçleri incelendiğinde, 0-5 yıl arası evlilik süresine
sahip kadın öğretmenlerin sosyoekonomik faktörler puanları hem 11-15 yıl
hem de 21 yıl ve üzeri evlilik süresine sahip olan katılımcılara göse istatistiksel
olarak anlamlı bir şekilde daha düşüktür. Benzer şekilde 6-10 yıl arası evlilik
süresine sahip kadın öğretmenlerin sosyoekonomik faktörler puanları hem 1115 yıl hem de 21 yıl ve üzeri evlilik süresine sahip olan katılımcılara göse
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha düşüktür.
Ayrıca katılımcıların evlilik doyumu ölçeğinin genel (olumlu) duygulanım alt
boyut puanlarının da evlilik süresi değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmaktadır (H=10.376, p<.05). İstatistiksel
olarak anlamlı çıkan bu farklılığın kaynağının belirlenmesi için 5 farklı
kategoride sınıflandırılan evlilik süresi değişkeni kendi aralarında ikili olarak
tekrar sınıflandırılmış ve her ikili sınıf için Mann Whitney U testi kullanılarak
anlamlı farkın kaynakları incelenmiştir. Anlamlı farklılıklara ilişkin kategorilerin
eşleştirilme süreçleri incelendiğinde, 0-5 yıl arası evlilik süresine sahip kadın
öğretmenlerin evliliğe yönelik olumlu duygulanım puanları hem 11-15 yıl hem
de 21 yıl ve üzeri evlilik süresine sahip olan katılımcılara göse istatistiksel
olarak anlamlı bir şekilde daha yüksektir. Benzer şekilde 6-10 yıl arası evlilik
süresine sahip kadın öğretmenlerin evliliğe yönelik olumlu duygulanım
puanları hem 11-15 yıl hem de 21 yıl ve üzeri evlilik süresine sahip olan
katılımcılara göse istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksektir.
4.8. Evli Kadın Öğretmenlerin Eşten Beklenti ve Evlilik Doyumu Ölçeği
Alt Boyutlarından Elde Ettikleri Puanların Çocuk Sayısı Değişkenine Göre
İncelenmesine Yönelik Bulgular
Araştırma kapsamında katılımcıların eşten beklenti ve evlilik doyumu ölçeği alt
boyutlarından elde ettikleri puan ortalamalarının 3 farklı kategoride
sınıflandırılan çocuk sayısı değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğinin belirlenmesi amacıyla öncelikle normallik varsayımlarının
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incelenmiştir. İlgili alt ölçek puanlarının çocuk sayısına göre dağılımına ilişkin
çarpıklık ve basıklık değerleri beklenen aralıklarda olmadığından, araştırma
sürecinde non parametrik testler arasında yer alan Kruskal Wallis H testi
hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 8’de sunulmuştur. Anlamlı farklılık
çıkan alt test puanlarına ilişkin farklılığın kaynaklarının incelenmesinde ise
ilişkisiz ölçümlerde Mann Whitney U-Testi kullanılmıştır.
Araştırma grubunda yer alan katılımcıların çocuk sayıları 1: Çocuk Yok , 2: Tek
Çocuk ve 3: 2 ve Üzeri Çocuk sahibi olma şeklinde sınıflandırılmıştır.
Tablo 8
Eşten Beklenti ve Evlilik Doyumu Ölçeği Alt Boyut Puanlarının Çocuk Sayısı
Değişkenine Göre İncelenmesine Yönelik Yönelik Kruskal Wallis H-Testi
Sonuçları
Çocuk
n
Xort
Ss
S.ort
H
p
Anlamlı
Sayısı
fark
ESE
Çocuk Yok
57
79.01
2.66
131.53
13.439
.001*
1y-2,1y-3
Tek Çocuk
11
76.43
5.94
96.56
2 ve + Çocuk 92
77.29
4.94
108.23
UY
Çocuk Yok
57
36.33
5.23
106.11
7.880
.019*
2-3y
Tek Çocuk
11
36.42
4.27
97.70
2 ve + Çocuk 92
38.00
3.20
123.10
CİN
Çocuk Yok
57
18.73
2.67
116.03
0.803
.669
--Tek Çocuk
11
18.42
2.67
108.14
2 ve + Çocuk 92
18.47
2.78
109.90
İKB
Çocuk Yok
57
23.36
6.96
92.74
7.189
.027*
1-3y
Tek Çocuk
11
25.74
5.46
112.15
2 ve + Çocuk 92
26.18
5.36
120.23
ASA
Çocuk Yok
57
18.80
2.45
130.46
9.443
.009*
1y-2,1y-3
Tek Çocuk
11
17.83
2.34
99.61
2 ve + Çocuk 92
17.73
3.20
106.54
ESA
Çocuk Yok
57
19.24
2.14
118.10
4.284
.117
--Tek Çocuk
11
18.60
2.60
100.54
2 ve + Çocuk 92
19.05
2.06
113.48
SEF
Çocuk Yok
57
26.01
9.75
94.60
7. 664
.022*
1-3y
Tek Çocuk
11
27.73
9.89
106.52
2 ve + Çocuk 92
30.15
9.25
123.42
GOD
Çocuk Yok
57
15.52
1.26
128.92
6.933
.031*
1y-2,1y-3
Tek Çocuk
11
14.40
2.61
106.47
2 ve + Çocuk 92
14.35
2.39
102.20
ESE: Eşe Sevgi, UY: Uyum, CİN: Cinsellik, İKB: İnanç ve Kültür Benzerliği, ASA: Ailelere Saygı,
ESA: Eşe Saygı, SEF: Sosyoekonomik Faktörler, GOD: Genel (olumlu) Duygulanım
*p< ,05 , **p< ,001
yİkili eşleştirmelere yönelik MannWhtiney U testi sonuçlarına göre yüksek sıra ortalamasına
sahip kategoriyi belirtmektedir.
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Tablo 8 incelendiğinde, araştırma grubunu oluşturan katılımcıların eşlerinden
ve evlilikten beklenti düzeylerini ortaya koymayı amaçlayan eşten beklenti
ölçeğinin alt boyutları arasında yer alan cinsellik ve eşe saygı puan
ortalamalarının

çocuk

sayısı

değişkenine

göre

anlamlı

bir

şekilde

farklılaşmadığı görülmektedir (p> .05).
Ancak, evli kadın öğretmenlerin eşe sevgi alt ölçek puanlarının çocuk sayısına
göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmaktadır
(H=13.439, p<.05). İstatistiksel olarak anlamlı çıkan bu farklılığın kaynağının
belirlenmesi için 3 farklı kategoride sınıflandırılan çocuk sayısı değişkeni kendi
aralarında ikili olarak tekrar sınıflandırılmış ve her ikili sınıf için Mann Whitney
U testi kullanılarak anlamlı farkın kaynakları incelenmiştir. Anlamlı farklılıklara
ilişkin kategorilerin eşleştirilme süreçleri incelendiğinde, çocuk sahibi olmayan
katılımcıların, tek ve ya ikiden fazla çocuğu olan katılımcılara göre eşe sevgi
puanlarının anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bir çocuğu
olan ya da iki ve daha fazla çocuğu olan katılımcıların eşe sevgi puanları
arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.
Benzer şekilde Tablo 8 incelendiğinde araştırma grubunu oluşturan
katılımcıların, uyum puanlarının çocuk sayısına göre istatistiksel olarak anlamlı
farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmaktadır (H=7.880, p<.05). İstatistiksel
olarak anlamlı çıkan bu farklılığın kaynağının belirlenmesi için 3 farklı
kategoride sınıflandırılan çocuk sayısı değişkeni kendi aralarında ikili olarak
tekrar sınıflandırılmış ve her ikili sınıf için Mann Whitney U testi kullanılarak
anlamlı farkın kaynakları incelenmiştir. Anlamlı farklılıklara ilişkin kategorilerin
eşleştirilme süreçleri incelendiğinde, sadece 2 ve daha fazla sayıda çocuğu
olan katılımcıların tek çocuğu olan katılımcılara göre uyum puanlarının anlamlı
bir şekilde daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.
Araştırma sürecinde ayrıca katılımcıların inanç ve kültür benzerliği puanlarının
da puanlarının çocuk sayısı değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı
farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmaktadır (H=7.189, p<.05). İstatistiksel
olarak anlamlı çıkan bu farklılığın kaynağının belirlenmesi için 3 farklı
kategoride sınıflandırılan çocuk sayısı değişkeni kendi aralarında ikili olarak
tekrar sınıflandırılmış ve her ikili sınıf için Mann Whitney U testi kullanılarak
anlamlı farkın kaynakları incelenmiştir. Anlamlı farklılıklara ilişkin kategorilerin
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eşleştirilme süreçleri incelendiğinde, sadece 2 ve daha fazla sayıda çocuğu
olan katılımcıların çocuk sahibi olmayan katılımcılara göre inanç ve kültür
benzerliği puanlarının anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.
Yine, evli kadın öğretmenlerin aileye saygı alt ölçek puanlarının çocuk sayısına
göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmaktadır
(H=9.443, p<.05). İstatistiksel olarak anlamlı çıkan bu farklılığın kaynağının
belirlenmesi için 3 farklı kategoride sınıflandırılan çocuk sayısı değişkeni kendi
aralarında ikili olarak tekrar sınıflandırılmış ve her ikili sınıf için Mann Whitney
U testi kullanılarak anlamlı farkın kaynakları incelenmiştir. Anlamlı farklılıklara
ilişkin kategorilerin eşleştirilme süreçleri incelendiğinde, çocuk sahibi olmayan
katılımcıların, tek ve ya ikiden fazla çocuğu olan katılımcılara göre aileye saygı
puanlarının anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bir çocuğu
olan ya da iki ve daha fazla çocuğu olan katılımcıların eşe sevgi puanları
arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.
Evlilik beklentisi ölçeğinin başka bir alt boyutu olan sosyoekonomik faktör alt
puanlarının katılımcıların çocuk sayılarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık gösterdiği, araştırmadan elde edilen bulgular arasındadır (H=7. 664,
p<.05). İstatistiksel olarak anlamlı çıkan bu farklılığın kaynağının belirlenmesi
için 3 farklı kategoride sınıflandırılan çocuk sayısı değişkeni kendi aralarında
ikili olarak tekrar sınıflandırılmış ve her ikili sınıf için Mann Whitney U testi
kullanılarak anlamlı farkın kaynakları incelenmiştir. Anlamlı farklılıklara ilişkin
kategorilerin eşleştirilme süreçleri incelendiğinde, sadece 2 ve daha fazla
sayıda çocuğu olan katılımcıların çocuk sahibi olmayan katılımcılara göre
sosyoekonomik faktörler alt boyut puanlarının anlamlı bir şekilde daha yüksek
olduğu anlaşılmaktadır.
Ayrıca katılımcıların evlilik doyumu ölçeğinin genel (olumlu) duygulanım alt
boyut puanlarının da çocuk sayısı değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmaktadır (H=6.933, p<.05). İstatistiksel
olarak anlamlı çıkan bu farklılığın kaynağının belirlenmesi için 3 farklı
kategoride sınıflandırılan çocuk sayısı değişkeni kendi aralarında ikili olarak
tekrar sınıflandırılmış ve her ikili sınıf için Mann Whitney U testi kullanılarak
anlamlı farkın kaynakları incelenmiştir. Anlamlı farklılıklara ilişkin kategorilerin
eşleştirilme süreçleri incelendiğinde, çocuk sahibi olmayan katılımcıların, tek
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ve ya ikiden fazla çocuğu olan katılımcılara göre evliliğe yönelik olumlu
duygulanım

puanlarının

anlamlı

bir

şekilde

daha

yüksek

olduğu

anlaşılmaktadır. Bir çocuğu olan ya da iki ve daha fazla çocuğu olan
katılımcıların genel olumlu duygulanım puanları arasında ise anlamlı bir
farklılık bulunmamaktadır.
4.9. Evli Kadın Öğretmenlerin Eşten Beklenti ve Evlilik Doyumu Ölçeği
Alt Boyutlarından Elde Ettikleri Puanların Eşlerinin Çalıştıkları Kurum
Türü Değişkenine Göre İncelenmesine Yönelik Bulgular
Araştırma kapsamında katılımcıların eşten beklenti ve evlilik doyumu ölçeği alt
boyutlarından elde ettikleri puan ortalamalarının devlet ve özel sektör olmak
üzere iki farklı kategoride sınıflandırılan eşlerinin çalıştıkları kurum türü
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi
amacıyla öncelikle normallik varsayımları değerlendirilmiş; ilgili alt ölçek
puanlarının eşlerinin çalıştıkları kurum türü değişkenine göre incelenmesi
sürecinde hesaplanan çarpıklık ve basıklık sayıları normal dağılımı işaret
ettiğinden ilişkisiz ölçümlerde t-testi hesaplanmış olup, sonuçlar Tablo 9’da
sunulmuştur.
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Tablo 9.
Eşten Beklenti ve Evlilik Doyumu Ölçeği Alt Boyut Puanlarının Eşlerin Çalıştığı
Kurum Türüne Göre İncelenmesine Yönelik t-Testi Sonuçları
N

𝐱̅

SS

sd

t

P

Devlet

113

77.09

5.67

218

-

.258

Özel Sektör

107

77.85

3.98

Devlet

113

37.81

3.39

Özel Sektör

107

36.26

4.81

Devlet

113

18.10

2.99

Özel Sektör

107

18.97

2.30

Devlet

113

25.23

6.04

Özel Sektör

107

25.40

5.85

Devlet

113

18.08

2.83

Özel Sektör

107

18.00

2.75

Devlet

113

19.25

2.00

Özel Sektör

107

18.64

2.50

Devlet

113

39.92

8.53

Özel Sektör

107

26.58

10.57

Devlet

113

14.64

2.23

Özel Sektör

107

14.71

2.34

Kurum Türü
ESE

UY

CİN

İKB

ASA

ESA

SEF

GOD

1.134
218

2.774

.006*

218

-

.018*

2.393
218

-.214

.831

218

.235

.815

218

2.006

.046*

218

2.578

.011*

218

-.208

.836

ESE: Eşe Sevgi, UY: Uyum, CİN: Cinsellik, İKB: İnanç ve Kültür Benzerliği,
ASA: Ailelere Saygı, ESA: Eşe Saygı, SEF: Sosyoekonomik Faktörler, GOD:
Genel (olumlu) Duygulanım
*p< .05 , **p< .001

Tablo 9 incelendiğinde, araştırma grubunu oluşturan katılımcıların eşten
beklenti ölçeğinin alt boyutları arasında yer alan eşe sevgi, inanç ve kültür
benzerliği ve aileye saygı puanlarının eşlerinin çalıştıkları kurum türüne göre
anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşılmaktadır (p>.05). Araştırma sürecinde
ayrıca evlilik doyumu ölçeğinin genel (olumlu) duygulanım alt boyut
puanlarının da evli kadın öğretmenlerin eşlerinin çalıştıkları kurum türüne göre
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istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği bulgusuna ulaşılmaktadır
(p>.05).
Ancak evli kadın katılımcıların eşten beklentiler ölçeğinin uyum alt boyutundan
elde ettikleri puan ortalamalarının eşlerinin çalıştıkları kurum türü değişkenine
göre istatistiksel olarark anlamlı bir farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmaktadır
(t(218)= 2.774, p< .05). Anlamlı farklılığın kaynağının öğrenilmesine yönelik
puan ortalamaları incelendiğinde eşleri devlet kurumlarında çalışan kadın
öğretmenlerin (𝐱̅ = 37.81) uyum puanlarının, eşleri özel sektördde çalışan
kadın öğretmenlere (𝐱̅ = 36.26) göre anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu
gözlenmektedir.
Benzer şekilde evli kadın katılımcıların eşten beklentiler ölçeğinin cinsellik alt
boyutundan elde ettikleri puan ortalamalarının eşlerinin çalıştıkları kurum türü
değişkenine göre istatistiksel olarark anlamlı bir farklılık gösterdiği bulgusuna
ulaşılmaktadır (t(218)= -2.393, p< .05). Anlamlı farklılığın kaynağının
öğrenilmesine yönelik puan ortalamaları incelendiğinde eşleri özel sektörde
çalışan kadın öğretmenlerin (𝐱̅ = 18.97) cinsellik puanlarının, eşleri devlet
kurumlarında çalışan kadın öğretmenlere (𝐱̅ = 18.10) göre anlamlı bir şekilde
daha yüksek olduğu gözlenmektedir.
Araştırmadan elde edilen bir diğer bulgu, eşten beklentiler ölçeğinin eşe saygı
alt boyutundan elde ettikleri puan ortalamalarının katılımcıların eşlerinin
çalıştıkları kurum türü değişkenine göre istatistiksel olarark anlamlı bir farklılık
gösterdiği bulgusuna ulaşılmaktadır (t(218)= 2.006, p< .05). Anlamlı farklılığın
kaynağının öğrenilmesine yönelik puan ortalamaları incelendiğinde eşleri
devlet kurumlarında çalışan kadın öğretmenlerin ( 𝐱̅ = 19.25) eşe saygı
puanlarının, eşleri özel sektördde çalışan kadın öğretmenlere (𝐱̅ = 18.64) göre
anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu gözlenmektedir.
Yine Tablo 9 incelendiğinde evli kadın katılımcıların eşten beklentiler ölçeğinin
sosyoekonomik faktörler alt boyutundan elde ettikleri puan ortalamalarının
eşlerinin çalıştıkları kurum türü değişkenine göre istatistiksel olarark anlamlı
bir farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmaktadır (t(218)= 2.578, p< .05). Anlamlı
farklılığın kaynağının incelenmesine yönelik puan ortalamaları incelendiğinde
eşleri devlet kurumlarında çalışan kadın öğretmenlerin ( 𝐱̅ = 39.92)
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sosyoekonomik faktörler puanlarının, eşleri özel sektörde çalışan kadın
öğretmenlere ( 𝐱̅ = 26.58) göre anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu
gözlenmektedir.
4.10. Evli Kadın Öğretmenlerin Kişisel Özellikleri ile Evlilik Durumları ile
İlgili Demografik Özelliklerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bulgular
Bu çalışmada, araştırma grubunu oluşturan evli kadın öğretmenlerin eşten
beklenti ve evliliğe yönelik genel (olumlu) duygulanım puanları üzerinde
anlamlı farklılıklar oluşturan hem kişisel hem de evlilik durumları ile ilgili bilgi
sağlayan bazı demografik değişkenlerin kendi aralarındaki farklılaşma
düzeyleri

incelenmiştir.

İki

kategorik

değişkenin

karşılıklı

oranlarının

incelenmesi için beklenen değeri 5’ten küçük olan gözenek sayısının toplam
gözenek sayısının %20’sini aşması durumunda anlamlılık testlerine yönelik
sonuçların yorumlanması uygun olmadığından, ilgili amaç doğrultusunda
yapılan karşılaştırmalar en dengeli katılımcı sayısı dağılımına sahip olan
çalışılan kurum türü değişkeni kapsamında değerlendirilmiştir. Bu bağlamda,
bu bölümde, evli kadın öğretmenlerin çalıştıkları kurum türü değişkenine göre
gelir düzeylerinin, evlilik sürelerinin, çocuk sayılarının ve eşlerinin çalıştıkları
kurum türlerinin incelenmesine yönelik bulgulara yer verilmiştir.
Araştırma kapsamında katılımcıların gelir düzeyleri, evlilik süreleri, çocuk
sayıları

ve

eşlerinin

çalıştıkları

kurum

türleri

üzerinde

değişkenlik

yaratabileceği düşünülen çalıştıkları kurum türü bağlamında incelenmasine
yönelik iki kategorik değişken arasında anlamlı bir ilişki ya da farklılığın olup
olmamasının incelenmesini test etmek amacıyla İki Değişken İçin Kay-Kare
(Chi-Square Test) testi yapılmıştır. İki kategorik değişken arasında anlamlı
ilişkinin olması, bir değişkenin düzeylerindeki cevapların, diğer değişkenin
düzeylerinde farklılaştığını göstermektedir. Bu amaç çerçevesinde her dört
duruma ilişkin ayrı ayrı hazırlanan tablolar aşağıda verilmiştir.
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Tablo 10.
Katılımcıların çalıştıkları kurum türünün gelir düzeylerine göre incelenmesine
ilişkin Kay-Kare Testi Sonuçları
Devlet

Özel
Sektör

n

%

n

%

0-3000TL

9

13.2

59

86.8

3001-5000TL

69

71.1

28

28.9

5001-10000TL

21

58.3

15

41.7

10000TL ve +

13

68.4

6

31.6

Toplam

112

50.9

108

49.1

χ²

df

p

57.520

3

000**

Tablo 10 incelendiğinde devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin 03000TL aylık gelire sahip olma oranları %13.2 iken, özel okullarda görev
yapan öğretmenlerin bu gelir aralığındaki oranlarının %86.8 olduğu
gözlenmektedir. Benzer şekilde gelir düzeyi 3001-5000TL aralığına artınca
devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin bu aralıktaki oranlarının %71.1
olduğu anlaşılıken; özel okullarda görev yapan öğretmenlerin bu gelir
aralığındaki oranlarının %28.9 olduğu gözlenmektedir. Yine, gelir düzeyi 500110000TL aralığına yönelik oranlar incelendiğinde devlet okullarında görev
yapan öğretmenlerin bu aralıktaki oranlarının %58.3 olduğu anlaşılıken; özel
okullarda görev yapan öğretmenlerin bu gelir aralığındaki oranlarının %41.7
olduğu gözlenmektedir. Ayrıca, gelir düzeyi 10000TL ve üzerine çıktıkça,
devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin bu aralıktaki oranlarının %68.4
olduğu anlaşılıken; özel okullarda görev yapan öğretmenlerin bu gelir
aralığındaki

oranlarının

%31.6

olduğu

gözlenmektedir.

Evli

kadın

öğretmenlerin gelir düzeylerinin çalıştıkları kurum türüne göre farklılaşma
düzeyinin ise istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (χ²= 57.520, p<
.001). Buna göre Tablo 10’da yer alan oranlar incelendiğinde devlet
okullarında görev yapan öğretmenlerin özel okullarda görev yapan
öğretmenlere göre gelir düzeylerinin daha iyi olduğu yorumu yapılabilir.
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Tablo 11.
Katılımcıların çalıştıkları kurum türünün evlilik sürelerine göre incelenmesine
ilişkin Kay-Kare Testi Sonuçları
Devlet

Özel
Sektör

n

%

n

%

0-5 yıl

15

23.8

48

76.2

6-10 yıl

16

44.4

20

55.6

11-15 yıl

30

56.6

23

43.4

16-20 yıl

23

76.7

7

23.3

21 yıl ve +

28

73.7

10

26.3

Toplam

112

50.9

108

49.1

χ²

df

p

36.653

4

000**

Tablo 11 incelendiğinde devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin 0-5 yıl
aralığındaki sürelerde evli olma oranları %23.8 iken, özel okullarda görev
yapan öğretmenlerin bu yıl aralığındaki evli olma oranlarının %76.2 olduğu
gözlenmektedir. Benzer şekilde evlilik süresi 6-10 yıl aralığına çıktığında devlet
okullarında görev yapan öğretmenlerin bu aralıktaki oranlarının %44.4 olduğu
anlaşılıken; özel okullarda görev yapan öğretmenlerin bu yıllar aralığındaki
oranlarının %55.6 olduğu gözlenmektedir. Yine, evlilik süreleri 11-15 yıl
aralığına yönelik oranlar incelndiğinde devlet okullarında görev yapan
öğretmenlerin bu aralıktaki oranlarının %56.6 olduğu anlaşılıken; özel
okullarda görev yapan öğretmenlerin bu aralıktaki oranlarının %43.4 olduğu
gözlenmektedir. Benzer şekilde, evlilik süreleri 16-20 yıl aralığına yönelik
oranlar incelndiğinde devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin bu
aralıktaki oranlarının %76.7 olduğu anlaşılıken; özel okullarda görev yapan
öğretmenlerin bu aralıktaki oranlarının %23.3 olduğu gözlenmektedir. Ayrıca,
evlilik süreleri 21 yıl ve üzerine çıktıkça, devlet okullarında görev yapan
öğretmenlerin bu aralıktaki oranlarının %73.7 olduğu anlaşılıken; özel
okullarda görev yapan öğretmenlerin bu gelir aralığındaki oranlarının %26.3
olduğu gözlenmektedir. Evli kadın öğretmenlerin evlilik sürelerinin çalıştıkları
kurum türüne göre farklılaşma düzeyinin ise istatistiksel olarak anlamlı olduğu
bulunmuştur (χ²= 36.653, p< .001). Buna göre Tablo 11’de yer alan oranlar
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incelendiğinde özel sektörde görev yapan öğretmenlerin evlilik süreleri 0-5 ve
6-10 yıllar aralığında daha fazla iken; devlet okullarında görev yapan
öğretmenlerin evlilik sürelerinin 11-15 yıl, 16-20 yıl ve 21 yıl ve üzeri
aralıklarında daha fazla olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 12.
Katılımcıların çalıştıkları kurum türünün çocuk sayılarına göre incelenmesine
ilişkin Kay-Kare Testi Sonuçları
Devlet

Özel
Sektör

n

%

n

%

Çocuk Yok

15

26.3

42

73.7

Tek Çocuk

36

50.7

35

49.3

2 ve + Çocuk

61

66.3

31

33.7

Toplam

112

50.9

108

49.1

χ²

df

p

22.521

2

000**

Tablo 12 incelendiğinde devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin
%26.3’ünün çocuk sahibi olmadıkları gözlemlenirken; özel okullarda görev
yapan öğretmenlerin çocuk sahibi olmama oranlarının %73.7 olduğu
anlaşılmaktadır. Katılımcıların tek çocuğa sahip olma kategorisi açısından
devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin bu kategorideki oranlarının
%50.7 olduğu anlaşılıken; özel okullarda görev yapan öğretmenlerin bu
kategorideki oranlarının %49.3 olduğu gözlenmektedir. Ayrıca, 2 veya daha
fazla sayıda çocuk sahibi olan katılımcıların %66.3’ünün devlet okullarında
görev yaptığı gözlenirken; %33.7 sinin özel okullarda görev yaptıkları
anlaşılmaktadır. Evli kadın öğretmenlerin çocuk sayılarının çalıştıkları kurum
türüne göre farklılaşma düzeyinin ise istatistiksel olarak anlamlı olduğu
bulunmuştur (χ²= 22.521, p< .001). Buna göre Tablo 12’de yer alan oranlar
devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin özel okullarda görev yapan
öğretmenlere göre çocuk sahibi olma oranlarının daha yüksek olduğu, tek
çocuğa sahip olma durumu açısından her iki kurumda görev yapan
öğretmenlerin oranlarının nispeten dengeli olduğu ve devlet okullarında görev
yapan öğretmenlerin çocuk sayısı açısından 2 ve daha fazla çocuğa sahip
olma oranlarının yine daha yüksek olduğu söylenebilir.
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Tablo 13.
Katılımcıların çalıştıkları kurum türünün eşlerinin çalıştıkları kurum türlerine
göre incelenmesine ilişkin Kay-Kare Testi Sonuçları
Devlet

Özel
Sektör

n

%

n

%

Devlet Memuru

79

69.9

34

30.1

Özel Sektör

33

30.8

74

69.2

Toplam

112

50.9

108

49.1

χ²

df

p

33.569

1

000**

Tablo 13 incelendiğinde devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin
%69.9’unun eşlerinin de devlet memuru oldukları gözlemlenirken; özel
okullarda görev yapan öğretmenlerin eşlerinin devlet memuru olarak çalışma
oranlarının %30.1 olduğu anlaşılmaktadır. Benzer şekilde, özel okullarda
görev yapan öğretmenlerin %69.2’sinin eşlerinin özel sektörde çalıştıkları
gözlemlenirken; devlet okullarında öğretmenlik yapan kadın katılımcıların
eşlerinin devlet sektöründe çalışma oranlarının %30.8 olduğı anlaşılmaktadır.
Evli kadın öğretmenlerin eşlerinin çalıştıkları kurum türlerinin kendi çalıştıkları
kurum türlerine göre farklılaşma düzeyinin ise istatistiksel olarak anlamlı
olduğu bulunmuştur (χ²= 33.569, p< .001). Buna göre, araştırma grubunu
oluşturan katılımcılar için kendi ve eşlerinin ağırlıklı olarak benzer kurum
türlerinde çalıştıkları yorumu yapılabilir. Başka bir deyişle, devlet okullarında
öğretmen olarak çalışan katılımcıların eşlerinin de ağırlıklı olarak devlet
memuru oldukları; özel okullarda görev yapan öğretmenlerin eşlerinin ise
ağırlıklı olarak özel sektörde çalıştıkları söylenebilir.
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5. BÖLÜM
TARTIŞMA

5.1. Tartışma
Bu çalışmanın temel amacı, evli kadın öğretmenlerin eşten beklenti düzeyini
ve bu düzeyi etkileyen faktörler ile evlilikten doyumu etkileyen duygulanım
boyutu arasındaki ilişkileri incelemek ve bu iki değişken ile demografik
değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Bu bağlamda yapılan analizler
temelde bu ilişkiye etki edebileceği düşünülen temel varsayımları kontrol
etmeye dayalı bir süreç şeklinde ilerlemektedir. Bu bölümde araştırmanın
temel ve alt amaçları kapsamında incelenen bulgulara ilişkin ilgili literatür
bağlamında yapılan tartışma ve yorumlara yer verilmiştir. Bu doğrultuda
tartışma kısmı bulgular kısmında yer alan başlıklar çerçevesinde kategorize
edilmiştir.
Eşten Beklenti Ölçeği ve Alt Ölçekleri İle Evlilik Doyum Ölçeği (Genel
Olumlu Duygulanımı) Arasındaki İlişkiye Yönelik Verilerin Tartışılması
Araştırmanın sonucuna göre evli kadın öğretmenlerin eşten beklenti ölçeğinin
tüm alt boyutları ile evlilik doyumu ölçeğinin genel olumlu duygulanım alt
boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı saptanmıştır. Ancak evli kadın
öğretmenlerin eşten beklenti ölçeği alt boyutları arasında yer alan uyum
puanları ve eşe sevgi puanları arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak
anlamlı ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Katılımcıların eşten beklenti
düzeyleri kapsamında uyum puanları arttıkça eşe sevgi puanlarının arttığı
tespit edilmiştir. Bu sonuç Wilkie ve Ferree (1998), evlilik uyumunu inceledikleri
araştırmalarında, erkek ve kadınlar arasında evlilik uyumu açısından
farklılıkların olmadığını belirlemişlerdir (Akt: Yeşiltepe, 2011). Bu araştırmada
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kişilerin ev içi ve eş rollerindeki gelişimin ve değişimin eşler arasındaki evlilik
uyumunda farklılık meydana getirmediği sonucu ile bizim araştırmamızın
uyum artışının, eşe sevgi duymayı da artırdığı sonucu birbirinden farklılık
göstermiştir.
Çalışmamızın diğer bir sonucunda öğretmenlerin cinsellik puanları ile hem eşe
sevgi puanları hem de uyum puanları arasında pozitif yönde ve istatiksel olarak
anlamlı bir ilişki bulunduğu anlaşılmaktadır. Evli kadın öğretmenlerin cinsellik
puanları arttıkça eşe sevgi ve uyum puanlarının da artacağı ya da evlilik
sürecindeki uyum ya da eşe yönelik sevgi azaldıkça cinsellik beklentilerinin de
azalacağı yorumu yapılabilir. İlgili literatür incelendiğinde, Ivy (2007) yaptığı
araştırmada, bireyin evlilik doyumunun, cinsel doyumu düzeyi üzerinde etkisi
olduğunu göstermiştir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada, Erbek, Beştepe, Akar,
Alpkan ve Eradamlar (2005) çift uyumu ve cinsellik arasındaki ilişki
araştırılmıştır. Sonuçlar, cinsellik ve çift uyum düzeyinin yakından ilişkili
olduğunu ve birbirlerini karşılıklı olarak etkileyebileceğini göstermiştir (Erbek,
Beştepe, Akar, Alpkan ve Eradamlar. 2005.). Gülsün, Aydın ve Gülçat’ın
(2006) yaptığı araştırmada ise, kadın cinsel işlev bozukluğu olgularında evlilik
ilişkisi, evlilikten doyum alma düzeyi ve cinsellikten haz alma durumlarını
araştırılmıştır. Sonuçlar, cinsel işlev bozukluğu olan kadınların; evlilik
sorunları, evlilik beklentileri ile evlilikteki sorunlarla başa çıkma, evlilik tutumu,
evlilikte ilişkisel heyecan duyma ve ev içi işlerinde sorumlulukları paylaşma,
ev içinde huzur, eşle baş başa geçirilen özel zamanlarla ilgili daha fazla
olumsuz yönde değerlendirmeler yaptıklarını göstermiştir. Bu sonuçlara göre
evli çiftlerin uyum düzeyleri arttıkça cinsel doyum düzeylerinin de artttığı
söylenebilir. Bu verilerin araştırma sonuçlarımızla aynı doğrultuda oldukları
görülmüştür. Cinsellik bir çiftin birbirlerinden keyif ve haz almalarının en somut
göstergesidir. Birbirlerine temas etmekten çekinen veya kaçınmaya başlayan
çiftlerin evliliklerinin farklı alanlarına bunu yansıtacaklarını söyleyebiliriz.
Kadın öğretmenlerin inanç-kültür benzerliği puanları ile eşe sevgi puanları ve
cinsellik puanları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı ilişkiler
bulunmuştur. Bu sonuç, kadın öğretmenlerin inanç-kültür açısından kendine
benzer veya yakın inanca sahip eşlerle evlendiklerinde eşlerine daha fazla
sevgi hissetikleri ve cinsel doyumunda olumlu olduğunu göstermektedir.
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Literatür incelendiğinde Epstein ve Eidelson (1981; 1982) evlilik beklentileri
kavramını, ‘idealist, gerçekçi olmayan veya disfonksiyonel olan inanışlar ve
kalıplaşmış düşünceler” olarak tanımlar. Onlar, eşlerin beklentilerini belirleyen
iki temel etkenin olduğunu belitmişlerdir. Bu etkenlerden

ilki, çiftlerin

birbirlerinin ihtiyaçlarını anlaması, eşinin tercihlerini gözönüne alması ve
bunlara saygı duyulmasına ilişkin inançlardır. Diğer önemli etkenin ise eşlerin
cinsel ilişkilerinin hatasız ve eksiksiz olacağına ilişkin inanışlarıdır (Akt: Güllü,
2015). Dolayısıyla cinselliğe ilişkin olumsuz inaçlar ve çarpıtılmış beklentilerin
ilişkiyi bozması olağan olarak görülebilir. Botwin, Buss ve Shackelford (1997)
kişilerin kendilerine benzer eşler seçmeye meyilli olduklarını belirtmiştir. Aynı
zamanda

duygusal

açıdan

süreklilik

isteyen

bireyler

eşten

anlayış

beklemektedir. Ayrıca eşin açık görüşlü olmasını istemektedirler. Bu
durumların

beklenenin

altında

olması

halinde,

evlilik

ve

cinsellik

doyumsuzluğunun kuvvetli olarak ortaya çıktığını saptamışlardır (Akt: Fidaoğlu
2006). Araştırma sonuçlarımızla ilgili literatür sonuçları arasında benzer
bulgular olduğu tespit edilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre ailelere saygı beklentisi alt boyutu ile eşe sevgi,
cinsellik ve inanç ve kültür benzerliği beklentisi puanları arasında pozitif yönde
ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır. İlgili literatür
incelendiğinde, eşlerden bir tanesi, kendi kök ailesi içerisinde karşılayamadığı
bir beklentisini, arzusunu veya ihtiyacını eşinde ve evlilik ilişkisinde giderme
duygusuyla, eşine yöneltebilmektedir. Geçmiş dönemde kendi kök ailesi içinde
yaşanan olaylar sonucunda ortaya konulamamış duygular, ihtiyaçlar ve krizler
şu an devam eden evlilik ilişkisi içerisinde eşine yansıtılabilmektedir. Bu
sebeple çiftlerin evliliklerini mutlu ve sorunsuz devam ettirebilmeleri için, kendi
kök ailelerinden duygusal anlamda ayrılmayı başarabilmeleri gerekmektedir
(Paul, 1986). Öte yandan yapılan araştırmalar, bireyin kendi anne babasının
evliliğini mutlu, huzurlu sevgi dolu olarak algılamasının,

kendi evlilik

yaşamındaki mutluluğu sevgisini, huzurunu doğrudan etkilediğini de ortaya
koymaktadır (Akt: Canel, 2007). Eşlerin kök ailelerinin kendi sorunlarını,
çiftin ilişkisine yansıtmalarıyla ortaya çıkan problemler, batı kültürlerine oranla
ülkemizde daha fazla yaşanan bir sorun alanı olarak öne çıkmaktadır.
Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2006 yılı verilerine
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göre, erkeklerin kendi kök ailesi ile eşinin geçinememesini boşanma gerekçesi
olarak görenlerin dağılımı, erkeklerde %13.4, kadınlarda %15.6’dır. Aynı
şekilde kadının kendi kök ailesiyle eşinin geçinememesini boşanma gerekçesi
olarak görenlerin dağılımına bakıldığında, kadınlarda %13.8 ve erkeklerde
%12’dir. Ayrıca ülkemizde eşinin kök ailesiyle ilgili konularda problem
yaşadığını belirten kişilerin oranı %10.8’dir. Bu sonuç erkek veya kadının
eşinden, kendi kök ailesi ile iyi ilişkiler kurmasını istedikleri, bunu
sağlayamadıkları durumda da boşanma seçeneğini kullandıklarını söylenebilir.
Evli kadın öğretmenlerin eşe saygı beklentisi alt boyutu ile eşe sevgi, uyum ve
ailelere saygı puanları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde ve anlamlı
ilişkilere rastlanmıştır. Literatür incelendiğinde evlilik doyumunu doğrudan
etkileyen olumlu davranışlar arasında eşin hareketlerini onaylama, karşılıklı
kabul etme, ve fikir uzlaşımı sayılabilir. Evlik doyumunu düşüren olumsuz
davranışlar arasında, eşine eleştirel yaklaşma, suçlayıcı davranma, şiddet
uygulama, eşini başkalarıyla

kıyaslama, ve eşine her türlü baskı yer

almaktadır. Eşin üzerinde baskı kurma gibi olumsuz içerikli davranışlar, evlilik
doyumunu düşürmektedir (Akt: Canel, 2007). Araştırma sonucunda elde edilen
verilere göre, eşe saygı düzeyi azaldıkça eşe sevgi, eş uyumu ve eşin ailesine
saygı duyma davranışlarında olumsuzlukların görülmesi artmaktadır. Eşine
saygı duymayan bir partnerin eşi tarafından istenmeyeceği, sevgisinin
azalacağı, eşiyle uyumsuzluk yaşadığı alanların daha da artacağı ve eşinin
ailesi ile de benzer sorunlar yüzünden çatışmalar yaşayacağı beklenen bir
sonuç olarak tespit edilmiştir.
Ayrıca araştırma kapsamında evli kadın öğretmenlerin eşten beklentiler
ölçeğinin sosyoekonomik faktörler alt ölçeğinden elde ettikleri puanlar ile
uyum, inanç-kültür benzerliği beklentisi, ailelere saygı ve eşe saygı puanları
arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu
saptanmıştır. Sosyo ekonomik yönden eşi tarafından beklentileri karşılanan bir
partnerin, eşiyle uyumlu ilişki yaşadığını, benzer kültüre sahip olduklarını,
eşine saygısının arttığını ve eşinin ailesine yönelik saygı duyma düzeyinin
artacağını bu veriler ortaya koymuştur.
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Evli Kadın Öğretmenlerin Eşten Beklentilerinin ve Evlilik Doyumlarının
(Genel Olumlu Duygulanım) Yaş, Evlilik Süresi, Evlenme Yaşı, Gelir
Düzeyi, Eş Mesleği ve Çocuk Sayısı Değişkenlerine Göre Gösterdiği
Farklılaşmaya Yönelik Elde Edilen Bulguların Tartışılması
Yaş değişkeni açısından elde edilen veriler incelendiğinde, öğretmenlerin eşe
sevgi, aileye saygı ve sosyo ekonomik beklentilerinin, genç yaştaki
öğretmenlerde daha yüksek düzeyde olduğu ancak inanç-kültür benzerliği
beklentisinin genç yaşta olan öğretmenlerde daha düşük düzeyde olduğu ve
istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmaktadır.
Literatür incelendiğinde bireyin içinde bulunduğu yaş dönemi ve evlilik yaşı,
evlilik doyumunu etkileyen bir unsur olarak değerlendirilmiştir. Bu alanda
yapılan araştırma bulguları değerlendirildiğinde bireyin evlenme yaşı arttıkça
evlilik doyumunun da arttığı görülmüştür (Çağ, 2011). Bunun yanında özellikle
orta

yaş

döneminde

evlilik

doyumunun

yüksek

olduğunu

gösteren

araştırmalarda vardır (Gorchoff ve diğerleri, 2008). Yurt dışında yapılan bir
çalışmada, Heaton ve Albrecht (1991) eşlerin yaşları ilerledikçe evliliklerine
harcadıkları emeğin ve yatırımın

artış gösterdiğini, bu nedenle de evlilik

doyumlarının ileriki yaşlarda daha yüksek olduğunu ortaya koymuşlardır (Akt:
Berk. 2011). Ülkemizde yapılan başka bir çalışmada, Hamamcı (2005) evlilik
uyumu ile bireylerin demografik özellikleri arasındaki ilişkileri incelemişlerdir.
Bu araştırma neticesinde öğretmenlerin yaşlarına göre evlilik uyumlarında bir
farklılık olmadığı gösterilmiştir. Yıldırım(1992), tarafından yapılan 1150 evli
öğretmen ile gerçekleştirilen bir araştırma kapsamında bireylerin yaşı ile evlilik
uyumu arasında ilişki olduğu belirtilmiştir (Yıldırım, 1992). Bu çalışmalarla
bulgularımız arasında benzerlik bulunamamıştır. Bu farklılığın nedenleri içinde
araştırma grubumuzdaki genç yaştaki öğretmen sayısının fazla olmas ve bu
gerupta eşi tarafından sevilme duygusunun halen devam ediyor olması etkili
olmuştur. Ayrıca genç yaştaki bu öğretmenlerin eşinden daha fazla sevgi,
saygı ve ailesine yönelik önem vermesini istemeleri etkili olmuştur.
Evli kadın öğretmenlerin görev yaptıkları eğitim kademesi değişkenine göre
elde edilen veriler incelendiğinde, araştırma grubunu oluşturan öğretmenlerin
eşten beklenti ölçeğinin alt boyutları arasında yer alan eşe sevgi, cinsellik,
aileye saygı ve eşe saygı puan ortalamalarının görev yaptıkları eğitim
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kademesine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmektedir. Ayrıca
öğretmenlerin evlilik doyumu ölçeğinin genel (olumlu) duygulanım alt boyut
puanlarının da görev yaptıkları okul düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık göstermediği bulgusuna ulaşılmaktadır. Ancak araştırma grubunu
oluşturan öğretmenlerin uyum, inanç- kültür benzerliği ve sosyo ekonomik
beklentiler alt ölçek puanlarının görev yaptıkları okul düzeyine göre ilkokulda
görev yapan öğretmenlerin diğer gruplardan istatistiksel olarak anlamlı farklılık
gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Gülererli’nin

(2014) yaptığı çalışmada

ilköğretim öğretmenlerinin cinsiyet değişkenine göre yaratıcılık düzeyleri ile
evlilik doyumu arasında anlamlı bir farklılık bulunamadığı çalışma ile farklı
sonuç verdiği görülmektedir. Elde ettiğimiz verilerle Akbaş’ın (2008) yaptığı
çalışmasındaki, çift uyum ölçeğinin alt boyutlarıyla yaş düzeyi, cinsiyet,
mesleksel kıdemi, branşı, aldığı eğitim düzeyi, maddi gelir düzeyi, evlilikte
kalma süresi, evlenme biçimi, eşinin çalışma durumu ve

çocuk sayısı

değişkenleri arasında anlamlı bir farklılaşma bulamadığı çalışmasından farklı
bir sonuca ulaşılmıştır.
Araştırmanın bir diğer değişkeni olan gelir düzeyi değişkenine göre elde edilen
veriler incelendiğinde, araştırma grubunu oluşturan öğretmenlerin sadece
sosyoekonomik faktörler alt ölçek puanlarının aylık gelir düzeyine göre, gelir
düzeyi arttıkça istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna
ulaşılmaktadır. Ekonomik düzey çiftlerin evlilik doyumunu etkileyen bir önemli
bir etkendir. Bu nedenle evli çiftlerde evlilik doyumu ve sosyo-ekonomik düzey
arasındaki ilişki uzun yıllardır çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Gülsüm ve
diğerleri (2009) ve Dew (2008) tarafından yapılan araştırmalarda evli çiftlerin
ekonomik borç altına girmelerinin evlilik doyumunu olumsuz yönde etkilediği
rapor edilmiştir.Gelir düzeyi arttıkça çiftin yaşadığı sorunların azalma
gösterdiği ortaya çıkmıştır. Waller ve McLanahan (2005); kişinin aldığı
eğitimsel durumu ve halen bir işte çalışıyor olma durumları ile evlilik beklentileri
arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışmalarında, çiftlerin her ikisinin de sahip
oldukları ve yapmaya devam ettikleri bir işinin olması ve aldığı eğitim seviyesi,
evlilikten beklentilerinde ve evlilik ilişkilerinde olumlu, evlilik bağının boşanma
ile sonuçlanmasıyla olumsuz yönde ilişkide olduğunu bulmuşlardır. Kerkmann,
Lee, Lown ve Allgood (2000) çiftlerin kazandıkları paranın ve gelirin idare ediliş
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biçiminin, çiftin maddi sıkıntı içinde olup olmamasının, eşin aile bütçe idaresini
iyi yapıp yapmadığına dair algılamanın ve maddi anlamada yaşadıkları
sıkıntının düzeyinin, evlilik doyumuyla doğrudan ilişkili olduğunu bulmuşlardır.
Türkiye de çatışma konusunda yapılan bir çalışmada, Tümer (1998), evli
çiftlerdeki çatışmaya dayalı kriz odaklarını ve iletişimsel sorunlarını
incelemiştir. Araştırmacı, aylık kazancın artması ile yoğunluk çatışmasının
arttığını belirtmiştir. Bu sonuçlarla araştırmamızın sonuçları birbirine paralel
sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar araştırma bulgularımızı destekleyen
veriler olarak değerlendirilmiştir.
Araştırmanın bir diğer demografik değişkeni olan evlilik süresi değişkeni
açısından elde edilen veriler incelendiğinde, araştırma grubunu oluşturan yeni
evlenmiş veya 6 yıl altında olan öğretmenlerin eşe sevgi alt ölçek puanlarının
evlilik süresine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna
ulaşılmaktadır. Yapılan bir çalışmada McNulty ve Karney (2004) eşten
beklentileri sınıflandırmışlardır ve beklentiler ile eşlerin becerileri arasında
önemli bir ilişki bulmuşlardır.

Özellikle eşlerin problem çözme ve iletişim

becerileri olumlu olduğunda evliliğe ilişkin olumlu beklentiler dört yıl gibi bir
süreçte daha kararlı bir evlilik doyumu sağlamaktadır. Eşlerin bu becerileri
olumsuz olduğunda evlilik beklentileri zaman içerisinde evlilik doyumunun
azalmasına neden olmakta ve azalan evlilik beklentileri de daha az istikrarlı bir
evlilik doyumuna neden olmaktadır. Bu sonuçlar evlilik süresi 6 yıl altı olan
çiftlerin eşe sevgi beklentilerinde daha olumlu olduğunu göstermekte ve
bulduğumuz verileri desteklemektedir. Ayrıca araştırmamızda genç ve yeni
evlenmiş çiftlerin uyum puanlarının düşük olduğu ancak inanç-kültür
benzerliği, sosyo ekonomik faktörler ile ailelere saygı puanlarının yüksek
olduğu bulunmuş ve evlilik süresi değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı
farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bu noktaya kadar araştırmadan elde edilen
bulgular evlilik süresi arttıkça uyumun arttığını ancak eşiyle benzer inanç-kültür
oluşturamadıklarını söyleyebiliriz. Ayrıca genç evli çiftlerin sosyo ekonomik
sorunlarının daha fazla olduğunu ve kendi kök ailelerine karşı daha fazla saygı
beklentisi geliştirdiklerini ortaya koymaktadır. Carter ve Mcgoldrick (1999), aile
yaşam döngüsü modelinde, evlilikte kalınan sürenin artmasıyla beraber eşlerin
üzerine düşen sorumluluklarının da aynı ölçüde arttığını belirtmektedirler.
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Eşlerin bu sorumluluklar ve bunların beraberinde gelen hızlı ve kalıcı
değişimler sonucunda evlilik doyumlarında da zamanla düşüş görüldüğünü
belirtmektedirler. Evliliğin ilk başlangıç yıllarında eşlerin bir uyum ve birbirlerini
tanıma aşamasından geçtiklerini, bu yüzden evlilik doyumlarının düşük
olabileceğini ancak ilerleyen yıllarda eşlerin birbirlerini daha iyi tanımaya
başladıklarını,

evliliğe

alışkanlık

kazandıklarını,

evlilik

doyumlarının

yükselmeye başladığını belirtmişlerdir. Berk’in (2009) yaptığı bir araştırmada
11-15 yıl arası evli olan eşlerin 2-5 yıl arası evli olan eşlere göre nedensellik
ve genellik boyutlarını anlamlı düzeyde daha fazla kullandıkları belirlenmiştir.
Buradan evlilikteki kalma süresi arttıkça öğretmenlerin ilişkiye nedensellik ve
genellik boyutlarından bakış açılarının, evlilik süresine bağlı olarak
olumsuzlaştığını belirtmiştir. Seferoğlu (2017) evlilik sürelerine göre gruplar
arasında anlamlı bir fark olmamasına rağmen evliliğin 5-15. yıllarını kapsayan
gruplarda evlilik uyum düzeyi diğer gruplara göre daha yüksek olarak
bulmuştur. 20 yıldan sonra ise evlilik uyumunun azalma eğiliminde olduğu
tespit edilmiştir. Bu durum, evlilikte birlikte geçirilen yıllarla beraber çiftlerin
uyum problemleri yaşadığını göstermektedir.
Tuzcu (2017), yaptığı araştırmada evlilik uyumunun ilk yıllarda daha yüksek
olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle ilk 3 yıldaki evlilik uyumu düzeyinin diğer
gruplara göre daha yüksek olduğunu belirlemiştir. İlgili literatür verileri ile
karşılaştırıldığında bulgularımızın benzer yönde sonuçları olduğu görülmüştür.
Ayrıca öğretmenlerin evlilik doyumu ölçeğinin genel (olumlu) duygulanım alt
boyut puanlarının da evlilik süresi değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmaktadır. Anlamlı farklılıklara ilişkin
kategorilerin eşleştirilme süreçleri incelendiğinde, 0-5 yıl arası evlilik süresine
sahip kadın öğretmenlerin evliliğe yönelik olumlu duygulanım puanları diğer
uzun evlilik süresine sahip olan öğretmenlara göre istatistiksel olarak anlamlı
bir şekilde daha yüksektir. Evlilik doyumu düşük olduğu için evlilik birliğini
bitiren çiftler arasında yapılan araştırma bulguları da genç yaşlarda evlenen
bireylerle kıyaslandığı zaman ileri yaşlarda evlenen bireylerde boşanma
oranının daha düşük olduğunu ortaya koymaktadır (Özburun, 2018). Yurt
dışında yapılan araştırmalar, mutlu evlilikleri olan eşlerin mutsuz evliliği olan
eşlere göre birbirleriyle daha fazla iletişim kurduklarını, sohbet ettiklerini, daha

85
fazla beraber zaman geçirdiklerini, kişisel problemleri üzerinde beraber
konuşmaya daha fazla zaman ayırdıklarını ve tartışmalarının daha kısa
sürdüğünü ve çözüme ulaştırdıklarını göstermektedir (Noller, Feeney, 2002).
Eşlerin ortak paylaşımlarda bulunmalarının ve birlikte zaman geçirmelerinin
evlilik ilişkisini geliştiren ve güçlendiren bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Aynı
şekilde boş zamanlarında eşiyle paylaşımlarda bulunmanın ve eşiyle birlikte
keyifli bir etkinliğe katılmalarının, evlilik doyumuyla olumlu yönde ilişkili
olduğunu da söyleyebiriz. Çiftlerin istemedikleri halde birlikte keyif almadıkları
veya zorlamayla yaptıkları bir etkinlikte ise, daha fazla çatışmaya ve soruna
sebep olduğu bulunmuştur. (Segrin, 2004). Ülkemizde yapılan bir araştırmada
ise, Yıldırım (1992) evli bireylerin uyum düzeylerini etkileyen bazı etmenler ile
ilgili araştırmasında, çok küçük yaşta evlilik yapmış olmanın evlilik uyumunu
negatif yönde etkilediğini, eşlerin ev işlerini birlikte yapmalarını, eşlerin cinsel
yaşam konusunda anlaşmaları, evlilik biçimi, akraba evlilikleri ve sosyal destek
değişkenlerinin, evli bireylerin uyum düzeylerini önemli derecede etkilediğini
ortaya çıkartmıştır. Yıldırım’ın (1992) erken yaşta evlenmenin evlilik uyumunu
bozduğuna ait verileri, araştırma verilerimizde ortaya çıkan erken yaş evlenen
öğretmenlerin eşe sevgi ve ailelere saygı konusunda daha fazla beklentilerinin
olduğu verilerimizle tutarlılık göstermiştir.
Araştırmanın bir diğer demografik değişkeni olan çocuk sayısı değişkeni
açısından değerlendirildiğinde, cinsellik ve eşe saygı puan ortalamalarının
çocuk sayısı değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmüştür.
Ancak, evli kadın öğretmenlerin eşe sevgi, uyum, inanç-kültür benzerliği,
sosyo ekonomik beklentiler ve ailelere saygı alt ölçek puanlarının çocuk
sayısına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna
ulaşılmıştır. Anlamlı farklılıklara ilişkin kategorilerin eşleştirilme süreçleri
incelendiğinde, çocuk sahibi olmayan öğretmenlerin, tek veya ikiden fazla
çocuğu olan öğretmenlara göre eşe sevgi puanlarının anlamlı bir şekilde daha
yüksek olduğu; uyum puanlarına göre iki ve daha fazla sayıda çocuğu olan
öğretmenlerin tek çocuğu olan öğretmenlere göre anlamlı bir şekilde daha
yüksek olduğu; inanç ve kültür benzerliği puanlarının çocuk sayısı değişkenine
göre, iki ve daha fazla sayıda çocuğu olan öğretmenlerin, çocuk sahibi
olmayan öğretmenlere göre yüksek olduğu; sosyoekonomik faktör alt
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puanlarının iki ve daha fazla sayıda çocuğu olan öğretmenlerin çocuk sahibi
olmayan öğretmenlere göre yüksek olduğu ve aileye saygı alt ölçek
puanlarının çocuk sahibi olmayan öğretmenlerin, tek veya ikiden fazla çocuğu
olan öğretmenlere göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği
bulgusuna ulaşılmaktadır. Günümüzde çocuk sahibi olmanın evlilik doyumunu
ya da eşler arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyeceği sorgulanmaktadır. Çocuk iki
kişi arasında özel olarak yaşanan ilişkinin aile yapısına dönüşmesinde bir
dönüm noktası olmaktadır. Bazen eşler özellikle ilk çocuğun doğumundan
sonra evliliklerinde çocuğun sorumluluğunu almanın zorluğu nedeniyle
sorunlar yaşayabilirler.

Çocuk bakımı ve çocuğu büyütmek kişisel bir

yaşamdan çıkmak ve çocukla yaşamaya alışmakla başlamaktadır. Dolayısıyla
bireyler yaşamlarına önemli bir sorumluluk eklemektedirler. Bu nedenledir ki
özellikle ilk çocuğun doğumuyla evli bireylerin evlilik doyumları azalabilir (Çağ
2011).
Çocuk sahibi olmanın evlilikten beklentilerini azaltırken çocukla ilgili
beklentilerin ve sorumlulukların arttığını göstermektedir. Çocuk sahibi olmak
eşten bu alanda daha fazla beklenti oluşturmalarına yol açtığı görülmektedir.
Çocuk sayısı evlilik doyumunu etkileyen bir unsur olarak bilinmekle beraber,
literatürde çocuk sahibi olmanın evlilik doyumunu doğrudan etkileyen bir unsur
olmadığını gösteren araştırma bulguları da mevcuttur (Dew ve Wilcox, 2011).
Evli öğretmenler üzerinde bu konuda yapılan başka bir çalışmada çocuk sahibi
olma durumunun evlilik doyumu üzerinde önemli bir belirleyici olmadığı rapor
edilmiştir (Cingisiz, 2010). Çocukların dünyaya gelmesiyle

birlikte evlilik

doyumunun da azalış göstermekte olduğu, çocukların büyüyp ergen oldukları
dönemde

ise

evliliklerinden

düştüğü
aldıkları

belirlenmiştir.
doyumun

Bu

düzeyi,

dönemlerde
yaşam

karı-kocanın

döngüsünün

diğer

dönemlerine göre daha düşük olarak bulunmuştur (McCubin, 1990).
Brett ve Yogev (1985), evli çiftlerin çocukların bakımı ve çocuklarla ilgili
sorumlu oldukları görevlerini yerine getirme gibi durumların, ilişki içinde
dağılımının adaletsiz olması ve eşlerden sadece birinin çocukların bakımı ile
tek başına ilgilenmesinin evlilikten alınan doyumu düşürdüğünü belirtmektedir.
Eşler çocuk bakımın konusunda birbirlerini ne kadar eşit düzeyde olduklarını
algılarlarsa evlilikten aldıkları doyum miktarı da o derecede yüksek olmaktadır’
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(Akt: Çelik, 2006). Twenge (2003) yaptığı bir çalışmada, ebeveyn olan yani
çocuk sahibi olan evli çiftlerin evlilik doyumlarının ebeveyn olmayan yani
çocuk sahibi olamayan evli çiftlerden daha düşük olduğunu bulmuştur. Çocuk
sahibi olmanın evlilik doyumu üzerindeki etkileri, yeni doğmuş bebek sahibi
çiftler arasında, yüksek sosyo-ekonomik gruplar arasında ve yaşları birbirine
yakın olan çiftler arasında daha düşüktür. Sonuçlar evlilik doyumunun
çocukların dünyaya geldiklerinden

sonra azaldığını doğrulamaktadır. Bu

düşüş çocukların doğumundan sonra yaşanan rol çatışmalarının artışına ve
özgürlüklerinin kısıtlanmasına bağlı olduğu şeklinde yorumlanmıştır.
Ayrıca öğretmenlerin evlilik doyumu ölçeğinin genel (olumlu) duygulanım alt
boyut puanlarının da çocuk sayısı değişkenine göre çocuk sahibi olmayan
öğretmenlerin, tek veya ikiden fazla çocuğu olan öğretmenlere göre
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmaktadır.
Algaç ve Çatay (2007) çocuk sahibi olmanın evliliği negatif yönde etkilediğini,
dolayısıyla da evlilik doyumunu düşüren bir unsur olduğunu iddia etmişlerdir.
Ayrıca çocuğu olmayan evli çiftlerin evlilik doyumlarının daha yüksek olduğu
sonucuna ulaşmışlardır. Elde edilen veriler ile literatür verileri arasında benzer
sonuçlar olduğu tespit edilmiştir.
Araştırmanın bir diğer demografik değişkeni olan eşinin çalıştığı kuruma göre
evlilik beklentisi ve evlilik doyumu arasında farklılaşma olup olmadığı
incelendiğinde,

araştırma grubunu oluşturan öğretmenlerin eşten beklenti

ölçeğinin alt boyutları arasında yer alan eşe sevgi, inanç- kültür benzerliği ve
aileye saygı puanlarının eşlerinin çalıştıkları kurum türüne göre anlamlı bir
farklılık göstermediği anlaşılmaktadır. Araştırma sürecinde ayrıca evlilik
doyumu ölçeğinin genel (olumlu) duygulanım alt boyut puanlarının da evli
kadın öğretmenlerin eşlerinin çalıştıkları kurum türüne göre istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık göstermediği bulgusuna ulaşılmaktadır. Ancak evli kadın
öğretmenlerin eşten beklentiler ölçeğinin uyum,sosyo ekonomik faktörler ve
eşe saygı ve uyum alt boyutundan elde ettikleri puan ortalamalarının eşlerinin
çalıştıkları kurum türü değişkenine göre eşleri devlet kurumlarında çalışan
kadın öğretmenlerin eşleri özel sektörde çalışan kadın öğretmenlere göre
anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmaktadır. Evli kadın
öğretmenlerin eşten beklentiler ölçeğinin cinsellik alt boyutundan elde ettikleri
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puan ortalamalarının eşlerinin çalıştıkları kurum türü değişkenine göre, eşleri
özel sektörde çalışan kadın öğretmenlerin, cinsellik puanlarının, eşleri devlet
kurumlarında çalışan kadın öğretmenlere göre anlamlı bir şekilde daha yüksek
olduğu ve farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmaktadır. Ülkemizde ev işlerinin
paylaşımında genelde gelenekci tutumda iş birliğine rastlanılmakta ve evin iç
işlerinin daha çok kadının sorumluluğunda olduğu görülmekte iken evdeki
tadilat ve tamir, bakım gibi işler ve evin faturalarının ödenmesi gibi konularda
erkeklere daha fazla sorumluluk yüklendiği görülmektedir. Acar (1998) Ankara'
da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı
sosyal hizmet kuruluşlarında çalışan, üniversite mezunu evli personelin evlilik
doyumunu araştırmıştır. Araştırmada kişilerin evlilik yaşamı ve ilişkileriyle ilgili,
ev içinde/ev dışında sorumlulukların paylaşımı, eşle duygu ve düşüncenin
paylaşımı, eşle sosyal etkinliklere katılma, eşten yeterli saygı ve sevgi görme,
cinsel konularda anlaşma, eşle gelirin harcanması konusunda anlaşma,
sosyoekonomik düzey farkının olmaması, otorite paylaşımı konusunda
anlaşma, birbirine yeterince güvenme,

rol çatışmasının olmaması, eşi

tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalmama, evliliğe yakın arkadaş ve
akraba müdahalesinin olmaması, evlilik doyumunu olumlu yönde etkileyen
faktörler olarak tespit edilmiştir
Araştırmamızdaki son demografik değişken olan, evli çiftlerin eşlerinin mesleği
de evlilik uyumuyla ilişkili olduğu bulunmuştur. Lye ve Biblarz’a (1993) göre
kadınların mesleksel statülerinin düşük ya da yüksek olması, kocalarının evlilik
doyumu üzerine etkili olmamaktadır. Bununla beraber çalışan kadınların eşleri,
çalışmayan kadınların eşlerine göre daha az evlilik doyumuna sahiptirler.
Meslek statüsü yüksek bireyler, orta ya da düşük bireylerden daha iyi yaşam
standardına sahip olmakta ve bu yönde daha fazla davranış sergilemektedir.
Mesleksel statüleri yüksek bireyler ve eşleri, mesleksel statüleri düşük bireyler
ve eşlerinden daha fazla evlilik uyumuna sahiptirler (Akt: Karakuş, 2015).
Sonuçlar arasındaki benzer verilerin olması, eşinin mesleki olarak yüksek
statüde olması kadın öğretmenler için, evlilik doyumunda etkili olan bir faktör
olarak değerlendirilmiştir.
Eş desteği ile evlilik doyumu arasındaki ilişkinin incelendiği araştırmalara
bakıldığında; Dehle ve Landers (2005) destek alıcılarının kişisel özellikleri,

89
evlilik etkileşiminde sosyal destek davranışı ve evlilik etkileşimi sırasında
eşlerin sağladığı sosyal desteğin algılanması arasındaki ilişkileri test etmiştir.
Sonuçlar, desteğin kadınlar ve erkekler arasındaki doyumu değiştirdiğini
göstermektedir. Daha düşük seviyelerde duygusal istikrara ve daha düşük
seviyelerde dürüstlüğe sahip olan erkekler eşlerinden daha fazla itibar desteği
almaktadırlar. Daha düşük seviyelerde dürüst olan erkekler aynı zamanda
eşlerinden daha fazla bilgi desteği de almaktadırlar. Kadınlar için dürüstlük ve
duygusal istikrar erkeklerden olumlu destek almayı sağlamaktadır.
Araştırma sonuçları ile ilgili literatür karşılaştırıldığında farklı sonuçlar olduğu
ve verilerimizin kısmi olarak desteklendiğini söylemek mümkündür. Bu farklı
sonuçlar

elde

etmemizin

nedenleri

içinde,

ülkemiz

özelinde

kadın

öğretmenlerin mesleki olarak değer gören bir mesleği yapıyor olmaları,
hayatını devam ettirebilecek düzeyde gelire sahip olmalarının etkili olduğu
tarafımızca değerlendirilmiştir.
Öğretmenlerin

Çalıştıkları

Kurum Türünün,

Gelir

Düzeylerine,

Evlilik

Sürelerine, Çocuk Sayılarına ve Eşlerinin Çalıştıkları Kurum Türlerine Göre
İncelenmesine İlişkin Bulgular ve Tartışma
Evli kadın öğretmenlerin gelir düzeylerinin çalıştıkları kurum türüne göre
farklılaşma düzeyinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Buna
göre veriler incelendiğinde devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin özel
okullarda görev yapan öğretmenlere göre gelir düzeylerinin daha iyi olduğu
yorumu yapılabilir. Bu durum son yıllarda artan atanamamış öğretmen
sayısının çok olması ve bu nedenle özel kurumlarda çok düşük ücretlerle
çalışmak zorunda olmaları ile daha iyi açıklanabilmektedir.
Evli kadın öğretmenlerin evlilik sürelerinin çalıştıkları kurum türüne göre
farklılaşma düzeyinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Buna
göre veriler incelendiğinde özel sektörde görev yapan öğretmenlerin evlilik
süreleri 0-5 ve 6-10 yıllar aralığında daha fazla iken; devlet okullarında görev
yapan öğretmenlerin evlilik sürelerinin 11-15 yıl, 16-20 yıl ve 21 yıl ve üzeri
aralıklarında daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuç analiz edildiğinde
devlet okullarına atanma için evlenmeyi erteleyen ve bu nedenle geç evlilik
yapan öğretmen sayısının devlet okullarında çalışmaları ile açıklanabilir.
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Yapılan araştırmanın il merkezinde yapılmış olması nedeni ile devlet memuru
olan öğretmenlerin yaş ortalamasının yüksek olması sonucunda daha uzun
evlilik süresine sahip oldukları söylenebilir.
Evli kadın öğretmenlerin çocuk sayılarının çalıştıkları kurum türüne göre
farklılaşma düzeyinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Buna
göre veriler devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin özel okullarda görev
yapan öğretmenlere göre çocuk sahibi olma oranlarının daha yüksek olduğu,
tek çocuğa sahip olma durumu açısından her iki kurumda görev yapan
öğretmenlerin oranlarının nispeten dengeli olduğu ve devlet okullarında görev
yapan öğretmenlerin çocuk sayısı açısından 2 ve daha fazla çocuğa sahip
olma oranlarının yine daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu veriler
değerlendirildiğinde çocuk yapma isteğinin devlet kurumlarında çalışmanın
verdiği iş garantisi ile daha iyi açıklanabilir. Devlet kurumlarında çocuk yapma
sonrasında sağlanan özlük haklarının özel kurumlarda aynı düzeyde
sağlananmamış olmasının da burada sonuca etki ettiği söylenebilir.
Evli kadın öğretmenlerin eşten beklentiler ölçeğinin uyum alt boyutundan elde
ettikleri puan ortalamalarının çalışılan kurum türü değişkenine göre devlet
okullarında görev yapan kadın öğretmenlerin uyum puanlarının, özel okullarda
görev yapan kadın öğretmenlere göre anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmaktadır. Bu
durum analiz edilirse devlet kurumlarında çalışan öğretmenlerin mesleki
yönden düzenli gelire ve iş garantisine sahip olmalarının etkili olduğu
görülmektedir. Uzun yıllar aynı kurumda çalışmanın getirdiği uyum devlet
okulundaki öğretmenlerde daha sık olmaktadır.
Benzer şekilde evli kadın öğretmenlerin eşten beklentiler ölçeğinin cinsellik alt
boyutundan elde ettikleri puan ortalamalarının çalışılan kurum türü
değişkenine göre özel okullarda görev yapan kadın öğretmenlerin cinsellik
puanlarının, devlet okullarında görev yapan kadın öğretmenlere göre daha
yüksek olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği bulgusuna
ulaşılmaktadır. Bu durumun özel okullarda çalışan öğretmenlerin yaş
ortalamalarının daha düşük olması cinsel olarak daha aktif olmalarını
sağlayabilmektedir. Ayrıca özel okullarda öğretmenlerin kişisel bakımlarına
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daha fazla dikkat etmelerinin istenmesi cinsel olarak beğenildiği duygusunda
etkili olduğunu düşündürmektedir.
Yine veriler incelendiğinde evli kadın öğretmenlerin eşten beklentiler ölçeğinin
sosyoekonomik faktörler alt boyutundan elde ettikleri puan ortalamalarının
çalışılan kurum türü değişkenine göre devlet okullarında görev yapan kadın
öğretmenlerin sosyoekonomik faktörler puanlarının, özel okullarda görev
yapan kadın öğretmenlere göre anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu ve
istatistiksel olarark anlamlı bir farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmaktadır.
Burada etkili olan faktörün devlet okullarında çalışan kadın öğretmenlerin eş
olarak daha fazla tercih ediliyor olması olduğunu söylemek mümkündür. Bu
görüşümüzü destekleyen çalışmalardan birisi yurt içinde yapılan bir çalışmada
Torun (2005) tarafından gerçekleştirilen araştırmadır. Türkiye’de evli çiftlerin
ilişkilerini yürütmede kullandıkları evlilik stratejiler ve evlilik beklentileri
arasındaki ilişki araştırılmıştır. Sonuçlar, öğretmenlerin evlilikte ilişki yürütme
stratejilerini kullandıklarını ve eşlerinde de gördüklerini ortaya çıkartmıştır.
Kadınlar için eşlerinin sosyal çevrelerini yaşantılarının içine almak ve evlilik ile
ilgili sorumlulukları paylaşmak önemli stratejiler içinde belirleyici faktörlerdir.
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6. BÖLÜM
SONUÇ VE ÖNERİLER
6.1. Sonuç
Evli

bireylerin

aile

yaşamlarında

mutlu

olmaları

ve

evlilik

birliğini

sürdürmelerinde eşten beklentilerinin karşılanması ve evlilik doyumunun
yüksek olması oldukça önemlidir. Evli kadın öğretmenlerde eşten beklentiler
ile evlilik doyumu arasındaki ilişki nedir?” sorusunun cevaplanması bu
araştırmanın yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Kadın öğretmenler bir
kadının sahip olduğu ev, annelik, çocuk bakımı ve iş hayatı ile ilgili çok sayıda
sorumluluğu vardır ve bunların yarattığı baskıyı üzerinde hissetmektedirler. Bu
verilerin

ışığında kadın öğretmenlerin mesleklerini icra ederken yüksek

düzeyde

verim

gösterebilmeleri

için

yaşamlarındaki

çeşitli

alanlarda

doyumlarının arttırılması gerektiği düşünülmektedir.
Araştırma sonuçları analiz edildiğinde eşten beklenti düzeyi ile evlilik
doyumunun duygulanım boyutunun arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
Bu sonuç evli kadın öğretmenlerin eş beklentilerine duyguları paralelinde
bakmadıklarını ortaya koymaktadır.
Evli kadın öğretmenlerin eşten beklenti ölçeği alt boyutları arasında yer alan;


Uyum puanları ve eşe sevgi puanları arasında pozitif yönde, orta
düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu,



Cinsellik puanları ile hem eşe sevgi puanları hem de uyum puanları
arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişkiler bulunduğu,
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İnanç ve kültür benzerliği beklenti puanları ile eşe sevgi puanları ve
cinsellik puanları arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı
ilişkiler bulunduğu,



Ailelere saygı beklentisi alt boyutu ile eşe sevgi, cinsellik ve inanç ve
kültür benzerliği beklentisi puanları arasında pozitif yönde ve istatistiksel
olarak anlamlı ilişkiler olduğu,



Eşe saygı beklentisi alt boyutu ile eşe sevgi, uyum ve ailelere saygı
puanları arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişkiler olduğu,



Sosyoekonomik faktörler alt ölçeğinden elde ettikleri puanlar ile uyum,
inanç-kültür benzerliği beklentisi, ailelere saygı ve eşe saygı puanları
arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu
saptanmıştır.

Araştırmada ayrıca eşten beklenti düzeyi ile evlilikten doyum ölçeği
duygulanım alt boyutunun demografik değişkenlerle ilişkisi incelenmiştir.
Çıkan sonuçlar değerlendirildiğinde;


Yaş değişkeni açısından genç yaşta olanların eşe sevgi, inanç-kültür
benzerliği ve sosyo ekonomik faktörlerle ilgili beklentisinin yüksek
olduğu tespit edilmiştir.



Çalıştıkları okul türüne göre uyum ve sosyo ekonomik faktörler
boyutunda, ilkokulda görev yapan öğretmenlerin diğer okul türlerinde
çalışan öğretmenlere göre daha fazla uyumlu oldukları; inanç kültür
benzerliği boyutunda ilkokulda görev yapan öğretmenlerin diğer okul
türlerinde çalışan öğretmenlere göre daha düşük düzeyde beklenti
düzeyine sahip oldukları görülmektedir.



Katılmcıları devlet ve özel okulda çalışma durumları analiz edildiğinde;
uyum ve sosyo ekonomik faktörler boyutunda devlet okullarındaki
öğretmenlerin beklentilerinin yüksek olduğu, ancak özel okulda çalışan
öğretmenlerin ise cinsellik boyutunda beklentilerinin daha yüksek
olduğu tespit edilmiştir.



Aylık gelir düzeyine göre gelir düzeyi 3001-5000 arası öğretmenlerin 03000 arası gelir düzeyine sahip olan öğretmenlere göre sosyo
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ekonomik faktör beklentilerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu
sonuç gelir düzeyi yükseldikçe sosyo ekonomik beklentilerinde aynı
şekilde arttığını ortaya koymaktadır.


Evlilik süresi değişkeni açısından 0-6 yıl içinde evlilik yapmış olan
öğretmenlerin eşlerine eşe sevgi, uyum, ailelere saygı ve inanç-kültür
benzerliği puanlarının diğer tüm evlilik sürelerine göre daha yüksek
olduğu bulunmuştur.



Çocuk sayısı değişkeni açısından, çocuk sahibi olmayan çiftlerin
çocuklu çiftlere göre eşe sevgi ve ailelere saygı beklentilerinin daha
yüksek olduğu görülmektedir. Uyum, sosyo ekonomik faktörler ve inanç
kültür benzerliği boyutlarında ise 2 ve üzeri çocuğu olan çiftlerin
diğerlerine göre daha fazla beklentilerinin olduğu tespit edilmiştir



Eşin devlet veya özel kurumlarda çalışma dürumlarına göre,
uyum,sosyo ekonomik faktörler ve eşe saygı boyutunda eşi devlet
memuru olanların daha uyumlu oldukları, cinsellik beklentisi açısından
özel kurumlarda çalışanların daha fazla beklentilerinin karşılandığı
tespit edilmiştir.



Ayrıca devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin özel okullarda
görev yapan öğretmenlere göre gelir düzeylerinin daha iyi olduğu, özel
sektörde görev yapan öğretmenlerin evlilik süreleri 0-5 ve 6-10 yıllar
aralığında

daha

fazla

iken;

devlet

okullarında

görev

yapan

öğretmenlerin evlilik sürelerinin 11-15 yıl, 16-20 yıl ve 21 yıl ve üzeri
aralıklarında daha fazla olduğu,

devlet okullarında görev yapan

öğretmenlerin özel okullarda görev yapan öğretmenlere göre çocuk
sahibi olma oranlarının daha yüksek olduğu, tek çocuğa sahip olma
durumu açısından her iki kurumda görev yapan öğretmenlerin
oranlarının nispeten dengeli olduğu ve devlet okullarında görev yapan
öğretmenlerin çocuk sayısı açısından 2 ve daha fazla çocuğa sahip
olma oranlarının yine daha yüksek olduğu, devlet okullarında öğretmen
olarak çalışan öğretmenlerin eşlerinin de ağırlıklı olarak devlet memuru
oldukları; özel okullarda görev yapan öğretmenlerin eşlerinin ise ağırlıklı
olarak özel sektörde çalıştıkları tespit edilmiştir.
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6.2. Öneriler
6.2.1. Uygulamaya Yönelik Öneriler


Araştırmada eşler arasında ev içi sorumlulukların eşler arasında adil
paylaşımı arttıkça, evlilik doyumu seviyelerinin olumlu yönde arttığı
görülmektedir.

Dolayısıyla evli bireylere yönelik hazırlanacak

çalışmalarda ya da evlilik iyileştirme veya geliştirme programlarında
eşlerin ev içi sorumlulukları adil olarak paylaşmaları konusunda
yönlendirilmeleri sağlanabilir.


Araştırmada evli bireylerin cinsel yaşamlarından tatmin olma düzeyleri
arttıkça evlilik doyum düzeylerinin de aynı yönde arttığı görülmektedir.
Dolayısıyla cinsel yaşamlarında daha mutlu ve sağlıklı bireyler
olabilmeleri için evli bireylere cinsel doyum ve cinsel sağlıkla ilgili
eğitimler verilebilir veya uygulanan evlilik uyumu ya da doyumu
geliştirme programlarında cinsel yaşamla ilgili çalışmalara yer verilebilir.



Eşlerin birbirlerinden aldıkları sosyal desteği arttırmaya yönelik
çalışmalar yapılmalı, bu sosyal destek ağlarını güçlendirmede önemli
rol oynayacak “Evlilik ve Aile Danışma Merkezleri”nin kalitesi ve
sayısının arttırılması desteklenmelidir.



Kanunen evlilik yaşına gelmiş kişilere yönelik veya eş seçimi
aşamasında bulunanlara yönelik evlilik ve aile danışmanlığı hizmetleri
verilerek daha sağlıklı eş seçmeleri ve evlilik kararı almaları
sağlanabilir.



Yapılacak çalışmalarda çiftlere çocuk bakımının evliliklerinde büyük rol
oynadığı, bunun yalnızca anneye (kadına) ya da yalnızca babaya
(erkeğe) ait bir sorumluluk olmadığı üzerinde durulabilir,



Çiftlere çocuklara bakım verme ve çocuk pedagojisi hakkında
seminerler verilebilir.
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6.2.2. Sonraki Araştırmalar İçin Öneriler


Bu araştırmada yaş, çalıştığı kurum, gelir düzeyi, evlenme yaşı, evlilik
süresi, eğitim düzeyi, eş mesleği ve çocuk sayısı gibi değişkenler evlilik
doyumu ve eşten beklenti açısından incelenmiştir. Başka bir
araştırmada aile ilişkileri, eşlerin iletişim biçimleri, sorun çözme
yöntemleri gibi değişkenler açısından evlilik doyumu ve eşten beklentisi
incelenebilir.



Bu araştırmada Denizli ilindeki evli kadın öğretmenlerin algıladıkları eş
beklenti düzeyleri ve evlilik doyumları bazı değişkenlere göre
incelenmiştir.

Başka bir araştırmada başka illerde ya da başka

araştırma gruplarında evlilik doyumu ve eşten beklentisi incelenebilir.


Çocuk sahibi olma durumu açısından bu araştırmanın bir sınırlılığı
çocuğu olan ve olmayan öğretmenlerin sayısının farklı çıkmasıdır. Eşit
sayıda ve daha büyük örneklemde yapılacak çalışmalar kültürel açıdan
daha anlamlı sonuçlar sağlayabilir. Diğer demografik değişkenler
açısından da örneklemin eşit seçilmesi daha sağlıklı sonuçlar
sağlayabilir.



Araştırmada sadece evli kadın öğretmenlerle çalışılmıştır. Daha sonra
yapılacak araştırmalarda evli, nişanlı, sevgili veya farklı cinsel birlikteliği
olan ve flört eden çiftlerin birlikte çalışmaya katılması ve karşılaştırmalı
bilgiler edinilmesi önemli olabilir.



Bu araştırmanın bir başka sınırlılığıda eşlerin araştırmaya çift olarak
alınmamış olmasıdır. Bu nedenle de eşlerin değişkenler açısından
benzer özellikler gösterip göstermediklerini karşılaştırma yapma
olanağı olmamıştır.Farklı araştırmalarda çiftler araştırmaya birlikte dahil
edilebilirler. Böylece eşlerin evliliklerini ne kadar doyumlu algıladıkları
ve ilişkilerine yönelik beklentileri arasındaki tutarlılık incelebilir.



Bu araştırmada yalnızca öğretmenlerin evlilik uyumları incelenmiştir.
Başka bir çalışmada farklı meslek grubundaki tek cinsiyetten veya her
iki cinsiyetten bireylerin evlilik uyumlarını etkileyen değişkenler
incelenebilir.

97


Devlet ve özel okulda çalışma durumu ile demografik değişkenler
arasında bulunan bu sonuçlar farklı araştırmalarda kök aile ilişkileri,
iletişim ve cinsellik açısından yeniden incelebilir.
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EKLER
Ek-1 Aydınlatılmış Onam
Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Tezli Yüksek
Lisans Programı kapsamında, Yrd. Doç. Dr. Füsun Gökkaya danışmanlığında
Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi Cengiz Türkmen
tarafından, “Kadın Öğretmenlerin Eşten Beklenti Düzeyi ve Evlilik Doyumu
Düzeyine Etkisini İncelemek’amacıyla bir çalışma yürütülmektedir. Bilimsel
amaçlar için düzenlenen, bu araştırma da, öğretmenlarla veri toplama
sürecinde irtibata geçilecektir. Araştırmaya katılmak tamamen isteğe bağlıdır
ve gönüllük esasına dayalıdır. Uygulama esnasında vazgeçebilir, isteğiniz
doğrultusunda çalışmadan ayrılabilirsiniz. Uygulanan ölçek ve formlarda
kişisel bilgileriniz yer almayacak, size ait bilgiler kesinlikle gizli tutulacak ve
araştırma ekibi dışında kimse ile paylaşılmayacaktır. Tüm bilgiler ölçek ve
kişisel bilgi formuyla kayıt altına alınacak ve araştırma ekibi tarafından
çalışmanın tamamlanmasına kadar saklanacak ve daha sonra tüm veri
tabanlarımızdan silinecektir. Bu çalışma süresince toplanan veriler, yalnızca
akademik araştırma amacı ile kullanılacak ve yalnızca ulusal/uluslararası
akademik toplantılarda ve/veya yayınlarda sunulacaktır. Yanıtlarınızı içten ve
doğru olarak vermeniz, çıkacak sonuçların toplum adına faydalı bir bilgi olarak
kullanılmasını sağlayacaktır. Sunacağınız katkı için teşekkür ediyoruz.
Çalışma ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda aşağıdaki kişiler ile iletişim
kurabilirsiniz.
Yrd. Doç. Dr. Füsun GÖKKAYA
Yakın Doğu Üniversitesi
Psikoloji Bölümü
e-mail: füsun.gokkaya@neu.edu.tr

Psk Cengiz TÜRKMEN
Yakın
Doğu
Üniversitesi
Klinik Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans Öğrencisi
e-mail:turkmencengiz52@gmail.com
Telefon: +90546 5228090

Yukarıdaki bilgilerin tümünü okudum ve çalışmaya katılmayı kabul ediyorum.
Öğretmennın
Adı ve Soyadı:__________________ İmza:_____________________
Tarih : …/…/2018
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Ek-2 : Bilgilendirme Formu
Bu çalışma, Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji
Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında, Yrd. Doç. Dr. Füsun Gökkaya
danışmanlığında Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi
Cengiz Türkmen tarafından, “KADIN ÖĞRETMENLERİN EŞTEN BEKLENTİ
DÜZEYİ ve EVLİLİK DOYUMU’” nun incelenmesi amacıyla yürütülmektedir Bu
çalışmada size bir kişisel bilgi formu ve iki ölçek sunduk. Kişisel bilgi formu
sizin yaşınız, evlenme yaşınız, çocuklarınızın durumları gibi özellikler
hakkındaki soruları içermektedir. Ölçeklerden evlilik beklentisi ölçeği; eşinizle
ilgili evlilkten beklentilerinizi içermektedir. Evlilik doyumu ölçeği ise devam
eden evlilik sürecinizle ilgili doyum alma düzeyinizi belirlemeye yöneliktir.
Araştırma da hem bireysel geribildirimler hem de çalıştığınız kurumlara göre
evlilik durumlarının değerlendirilmesi yapılacaktır. Vereceğiniz bilgiler yalnızca
bilimsel araştırma amacıyla kullanılacağından kişisel mahremiyetineze bağlı
kalınarak kimliğinize dair bilgilere kesinlikle yer verilmeyecektir. Verdiğiniz
yanıtlar

kesinlikle

gizli

kalacak,

araştırma

ekibi

dışında

kimse

ile

paylaşılmayacaktır. Bu çalışma süresince toplanan veriler, yalnızca akademik
araştırma amacı ile kullanılacaktır ve yalnızca ulusal/uluslararası akademik
toplantılarda ve/veya yayınlarda sunulacaktır. Sizlere sorulan soruların doğru
ya da yanlış cevapları yoktur. Soruları cevaplarken, hepsini okuyarak, boş
bırakmadan cevaplandırmanız, samimi ve dürüst olmanız araştırma sonuçları
için oldukça önemlidir ve araştırmanın güvenilir olmasına katkıda bulunacaktır.
Eğer çalışmayla ilgili herhangi bir şikayet, görüş veya sorunuz varsa bu
çalışmanın araştırmacısı olan Psk. Cengiz Türkmen ile iletişime geçmekten
lütfen çekinmeyiniz (email;turkmencengiz52@gmail.com telefon: 0 505 451
92 21).

Eğer araştırmanın sonuçlarıyla ilgileniyorsanız 27.11.2019 tarihinden

itibaren araştırmacıyla iletişime geçebilirsiniz. Katıldığınız için tekrar teşekkür
ederim.
............................................................................. Psikolog Cengiz TÜRKMEN
................................................................................... Yakın DoğuÜniversitesi,
.................................................................................... SosyalBilimlerEnstitüsü
........................................................................ Klinik Psikoloji Bölümü Lefkoşa
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Ek-3 Kişisel Bilgi Formu
Uygulama Tarihi:
1-Yaşınız: 21-30 ( )

31-45( )

................................ 46 ve üstü ( )

2-Çalıştığınız Okul Türü :
Okul öncesi ( )

İlkokul ( )

Ortaokul ( )

Lise( )

3-Bitirdiğiniz Son Okul:
Ön Lisans( )

Lisans( )

4- Çalıştığınız Kurum:

Yüksek Lisans( )

Devlet ( )

Doktora ( )

Özel ( )

5- Toplam Geliriniz:
0-3000 ( ) 3001-5000 ( ) 5001-10000( ) 10001-15000 ( ) 15001 ve üzeri( )

6- Evlenme Yaşınız :
20 yaşaltı ( ) 21-30 yaş arası( ) 31-40 yaş arası ( ) 41 ve üzeri ( )

7-Evlilik Süreniz (Yıl olarak yazınız):
0-5 yıl ( ) 6-10 yıl ( ) 11-15 yıl ( ) 16-20 yıl ( ) 21- üzeri( )

9- Çocuklarınızın Sayısı:
Çocuk yok ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ve üstü ( )

10-Eşinizin Mesleği: (Açıklayınız):
Devlet ( )

Özel ( )
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Ek-4. Eşten Beklenti Ölçeği (Ebö)
Evlilik konusunda insanların farklı fikirleri vardır. Ölçekte gelecekteki eşiniz ve
evlilikle ilgili ifadeler bulunmaktadır. Her bir ifade için, sizin görüşlerinizi en iyi
temsil eden cevabı işaretleyiniz. Lütfen bütün ifadeler için cevaplarınızı
işaretleyiniz. Cevaplarınızı aşağıdaki ölçeğe göre veriniz. ① maddeye
kesinlikle katılmadığınızı, ⑩ ise, tamamen katıldığınızı temsil etmektedir.

1 Eşim kibar ve anlayışlı olmalı

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

2 Eşim beni neyin mutlu edeceğini bilmeli.

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

3 Eşim birlikteliğimiz için benim kadar çaba

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

göstermeli
4 Eşim bana yakın olmaktan mutlu olmalı

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

5 Eşim duygusal yönden istikrarlı ve olgun

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

olmalı
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Ek-5. Evlilik Doyum Ölçeği (EDÖ)
Bu ölçek siz ve eşinizle ilişkiniz hakkındaki ifadeleri içermektedir. Uygulayan
kişilerin bireysel evlilik ilişkilerini değerlendirmede kullanılmayacaktır. Genel
olarak evlilik özelliklerini araştırmak amacıyla kullanılacaktır. Ölçeği tek
başınıza, adınızı yazmadan ve eşiniz dâhil hiç kimseye danışmadan
işaretlemeye dikkat ediniz. Arka sayfalardaki her ifadeyi, okuyunuz ve
okuduğunuz ifadenin sizin için doğru veya yanlış olduğuna karar veriniz. Sonra
her ifadenin yanında bulunan yere cevabınızı işaretleyiniz. Eğer ifade sizin için
doğru veya genellikle doğru olarak belirtilen

D

kutusunun içine, X

işareti koyunuz. Eğer ifade sizin için yanlış veya genellikle yanlış ise, yanlış
olarak

Y

belirtilen kutusunun içine X işareti koyunuz. Eğer cevabı

değiştirmek isterseniz, eski cevabınızı içeren yeri tamamen karalayıp, yeni
cevabınızı gösteren kutunun içine X işareti koyunuz. Lütfen sizinle ilgili bilgileri
doldurarak başlayınız. Bu bilgileri tamamladıktan sonra, test maddesinin ilk
sorusundan başlayabilirsiniz. Her ifade için sadece bir cevap işaretleyiniz.
Lütfen her ifadeye cevap veriniz ve boş soru bırakmayınız. Bu araştırmaya
katıldığınız için teşekkür ederim.

1. Eşimle düşünce farklılığı yaşadığımızda oturup tartışırız

(D) (Y)

2. Eşimle boş zamanlarımızı geçirme tarzımızdan oldukça

(D) (Y)

memnunum
3.Eşim hemen her zaman o anda içinde bulunduğum ruh halimi

(D) (Y)

anlayışla karşılar
4. Çocukluğum muhtemelen çoğu insanınkinden daha mutlu

(D) (Y)

geçti
5. Eşimle bir türlü konuşamadığım bazı şeyler var

(D) (Y)

6. Bazen bir sırrımı arkadaşıma açmak, eşime açmaktan daha

(D) (Y)

kolaydır.
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Ek -6. Ölçek Kullanım İzinleri
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Ek-7. Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma İzni
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ÖZGEÇMİŞ
1996 yılında Psikoloji bölümünden mezun oldu. Daha sonra Davranış
Psikolojisi alanında Pamukkale Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. Yakın
Doğu Üniversitesinde Klinik psikoloji alanında yüksek lisans eğitimine devam
etmekte olup kendi kurduğu Fenomen Aile Danışmanlık Merkezinde
çalışmalarını yürütmektedir.
Cengiz Türkmen’in aldığı eğitimlerden bazıları; ‘ODTÜ'den Aile
Terapisi, Süleyman Demirel Üniversitesinden ‘Aile Danışmanlığı’ Psikologlar
Derneğinden ‘psikolojik ve zeka testleri, çocuk testleri eğitimleri, Kognitif ve
Davranışçı Terapiler Derneğinden ‘Yetişkin ve Çocuklarda Bilişsel Terapi,’
PDR derneğinden ‘Çözüm Odaklı Terapi’, eğitimi almıştır. Ayrıca Türk
Psikologlar Derneğinden ‘Psikodrama’; Çağdaş Drama Derneğinden ‘Yaratıcı
Drama,’ Oyun Terapileri Derneğinden ‘Oyun Terapisi,’ Humanica Eğitim
danışmanlık Merkezinden ‘Yaşam Koçluğu’, özel eğitim enstitülerinden
EFT(Duygusal Özgürlük Tekniği), Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden EMDR
(Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma Eğitimi, Cinsel Terapi Derneği (Cised)
cinsel terapi’ eğitimleri almıştır.
Cinsel Terapist, Oyun terapisti ve Çocuk-Yetişkinlerde Bilişsel Terapist
unvanları almıştır. Uzmanlık alanında çeşitli gazete, dergi ve kitaplarda
makaleleri ya da danışma yazıları yazmaktadır. Akran Arabuluculuğu
İlköğretim Danışmanlık Kitabı, Akran Arabuluculuk Lise Danışmanlık Kitabı,
Yılmazlık Eğitimi Program Kitabı, Ergenler İçin Madde Bağımlılığı Tanıma
Kitabı olarak kendi danışmanlığında 4 adet kitap çalışması yapmıştır.
Cengiz Türkmen evli ve üç çocuk babasıdır.
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