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Erkek Cinsel Sağlığı

Erektil disfonksiyon ve/veya prematüre ejakülasyon
tanısı alan erkeklerde çift uyumunu yordayan
değişkenler nelerdir? Cinsiyet rolleri, depresyon,
anksiyete, stres, kişilik özellikleri ve benlik saygısı
What are the variables predicting dyadic adjustment in men with erectile
dysfunction and/or premature ejaculation? Sex roles, depression, anxiety,
stress, personality traits and self-esteem
Gökay Ata1 , Özden Yalçınkaya Alkar1 , Fatih Hızlı2 , Halil Basar2

ÖZ

ABSTRACT

AMAÇ: Bu araştırmanın amacı erektil disfonksiyon ve/veya prematüre
ejakülasyon tanısı alan bireylerin, çift uyumlarını yordayan değişkenlerin belirlenmesidir. Bu amaçla çalışmaya cinsiyet rolleri, depresyon-anksiyete-stres ve kişilik özellikleri değişkenleri dahil edilmiştir.

OBJECTIVE: The aim of this research is to determine the variables
that predict dyadic adjustment of individuals diagnosed with erectile
dysfunction and/or premature ejaculation. For this purpose, sex roles,
depression-anxiety-stress and personality traits variables were included
in the study.
MATERIAL and METHODS: Data were collected from 101 married
individuals, aged 26–76, diagnosed with erectile dysfunction and/or
premature ejaculation. Then, correlation analysis and then hierarchical
regression analysis were performed to examine the relationships between
variables.
RESULTS: It was found that there were significant relationships between
the sex role of femininity, depression-anxiety-stress, neuroticism,
openness to experience, negative valence and dyadic adjustment. In
addition, it was found that neuroticism and openness to experience
did not predict dyadic adjustment, while femininity, openness to
experience, negative valence, and depression-anxiety-stress variables
predicted dyadic adjustment.
CONCLUSION: While the relationship satisfaction of individuals
diagnosed with erectile dysfunction and/or premature ejaculation
increases as the feminine sex role and personality trait open to experience
increase; It is observed that as the negative valence personality trait and
depression-anxiety-stress level increase, marital satisfaction decreases.
Keywords: Dyadic adjustment, affect, erectile dysfunction, personality
traits, premature ejaculation

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Yaşları 26–76 aralığında, erektil disfonksiyon

ve/veya prematüre ejakülasyon tanısı alan evli 101 kişiden veri toplanmıştır. Değişkenler arası ilişkileri incelemek amacıyla korelasyon analizi
ve hiyerarşik regresyon analizi gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR: Kadınsılık cinsiyet rolü, depresyon-anksiyete-stres, nöro-

tisizm, deneyime açıklık ve olumsuz değerlik ile çiftlerin uyumu arasında anlamlı ilişkilerin olduğu bulgusu elde edilmiştir. Ayrıca çiftlerin
uyumunun kadınsılık, deneyime açıklık, olumsuz değerlik ve depresyon-anksiyete-stres değişkenleri tarafından yordanırken nörotisizm ve
deneyime açıklık kişilik özelliklerinin çiftlerin uyumunu yordamadığı
bulgusu elde edilmiştir.
SONUÇ: Erektil disfonksiyon ve/veya prematüre ejakülasyon tanısı alan
bireylerin kadınsılık cinsiyet rolü ve deneyime açıklık kişilik özelliği arttıkça ilişki doyumu artarken; olumsuz değerlik kişilik özelliği ve
depresyon-anksiyete-stres düzeyi arttıkça evlilik doyumunun azaldığı
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çiftlerin uyumu, duygu durum, erektil disfonksi-

yon, kişilik özellikleri, prematüre ejakülasyon
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Erektil disfonksiyon ve prematüre ejakülasyon uzun zamandan beri var olan ve erkeklerde cinselliği, cinsel yolla
elde edilen tatmini azaltıcı rol oynayan ciddi bozukluklar
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda mevcut çalışmayla erektil disfonksiyon ve prematüre ejakülasyon ile ilişkili olabilecek depresyon, anksiyete, stres, cinsiyet rolleri,
temel kişilik özellikleri ve çift uyumu ile ilgili değişkenlerin
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yer aldığı çalışmaların incelenmesi ve çift uyumuna olası
etkileri hakkında bilgiler sağlanması amaçlanmıştır.

olmanın, çiftlerin uyumu ile pozitif yönde anlamlı ilişkilere sahip olduğu bulgusu elde edilmiştir.[17–19]

Erektil disfonksiyon tatmin edici bir şekilde cinsel performans yaşamak amacıyla gerekli olan ereksiyonu başaramama ya da sürdürememe olarak ifade edilmektedir.[1]

Depresyon kişinin nasıl hissettiği, nasıl düşündüğü ve nasıl
davrandığı konusunda kendisini duygusal, davranışa yönelik
ya da bedensel belirtiler olarak sergileyen olumsuz etkileri
olan tedavi edilebilir, yaygın ve ciddi bir duygu durum bozukluğudur.[20,21] Depresyon mutsuzluğa, daha önceden keyif alınan etkinliklere yönelik ilgi kaybına, iştah değişimine,
enerji kaybına, değersiz ve suçlu hissetmeye, konsantre olma
güçlüklerine, ölüm ya da intihar düşüncelerine, uykuda güçlüğe ya da fazla uyumayla iş ve ev hayatında kişinin işlevselliğini olumsuz etkileyen bir takım duygusal ve fiziksel problemlerle beraber cinsel işlevde bozulmaya yol açmaktadır.[20]
Kişiler depresyonda olduklarında karamsar olmaya ve ruminatif (tekrarlayıcı) düşüncelere maruz kalabilmektedirler.[22]

1995–2025 yıllarını kapsayacak şekilde gerçekleştirilen
boylamsal bir çalışmada, dünya genelindeki kayıt altında
bulunan erektil disfonksiyon sayısının 152 milyon olduğu
ve bu durumun yansımalarının 2025yılında 322 milyonu
bulabileceği ifade edilmiştir.[2]
Erektil disfonksiyona yönelik yapılan epidemiyolojik çalışmalar, erkeklerin yaklaşık olarak %5 ila %20’sinin orta
ve şiddetli düzeyde erektil disfonksiyona sahip olduğunu
göstermiştir.[3]
Erektil disfonksiyon ile çiftlerin uyumunun ilişkisine yönelik olarak alanyazınında bulunan çalışmalara bakıldığından ise erektil disfonksiyon ile çiftlerin uyumu arasından
negatifyönde anlamlı ilişkilerin olduğu bulgusunun elde
edildiği görülmüştür.[4–6]
Prematüre ejakülasyon, minimum uyaranla veya daha erken, penetrasyondan önce veya sonra, rahatsızlığa neden
olan ve boşalma üzerinde kontrolün çok az ya da hiç olmadığı bir durum olarak tanımlanmıştır.[7] Genel olarak prematüre ejakülasyon süresi, ejakülasyonu kontrol etme ya
da geciktirmedeki başarısızlık ile karakterize olmaktadır.[8]
Prematüre ejakülasyonun yaygınlığı %20 ila %30 aralığındadır.[9]
Prematüre ejakülasyon ile çiftlerin uyumuna yönelik olarak
alanyazınında gerçekleştirilen çalışmalar incelendiğinde
prematüre ejakülasyon ile çiftlerin uyumu arasında negatif
yönde anlamlı ilişkilerin olduğu bulgusunun elde edildiği
görülmüştür.[10–12]
Geleneksel olarak, erkeksilik ve kadınsılık devam eden
bir sürekliliğin iki ayrı ucu olarak kavramsallaştırılmıştır.
[13]
Erkeksi cinsiyet rolleri kendine güvenme, bağımsızlık,
bireysellik, güçlü kişiliğe sahip olma, rekabetçilik, baskın
olma, hırslı olma, girişkenlik ve liderlik gibi özellikleri barındırırken; kadınsı cinsiyet rolleri neşeli olma, nazik olma,
utangaç olma, şefkatli olma, sadakat, çocukları sevme ve
uysallık gibi özellikleri barındırmaktadır.[13]
Cinsiyet rolleri ile çiftlerin uyumu arasında yapılan çalışmalara yönelik olarak alanyazını incelendiğinde çiftlerin
uyumu ile kadınsılık arasında pozitif yönde anlamlı ilişkilerin olduğu bulgusunun elde edildiği görülmüştür.[14–16]
Ayrıca bazı çalışmalarda ise belirli bir cinsiyet rolü yerine
androjen (her iki role de sahip olmak) cinsiyet rolüne sahip
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Depresyon ve çiftlerin uyumuyla ilişkili olarak alanyazınındaki çalışmalar incelendiğinde depresyon ile çiftlerin
uyumu arasında negatif yönde anlamlı ilişkilerin olduğu
bulgusunun elde edildiği görülmüştür.[6,23,24]
Anksiyete, genellikle sorun çözme konusunda bireyi engelleyen, olayları değerlendirme konusunda akıl yürütme
işlevlerini güçleştiren, bireyde bunalma, terleme, gerginlik
ve göğüste daralma yaratan bir durumdur.[25] Özellikle cinsel işlev bozukluklarında bireyin yaşadığı performans anksiyetesi ve genel anksiyete hem bozukluğu devam ettiren
hem de bozukluğu meydana getiren unsurlar olarak rol
oynayabilmektedir.[26]
Anksiyete ve çiftlerin uyumu ilişkisine yönelik olarak alanyazını incelendiğinde anksiyete ve çiftlerin uyumu arasında
negatif yönde anlamlı ilişkilerin olduğu bulgusunun elde
edildiği görülmüştür.[23,27,28]
Stres kavramı sıkıntı ve zorlanma gibi anlamlara gelerek zor
durumlara yönelik bireyin yaşadığı direnç hali, çevrenin istekleriyle bireyin mevcut becerileri arasındaki uyumsuzluk
ve uyuma yönelik çaba ile bireyin bir olay sonucunda yaşadığı psikolojik ya da fizyolojik gerginlik hali olarak tanımlanmaktadır.[29–31]
Stres ile çiftlerin uyumu arasındaki ilişkilere yönelik alanyazınındaki çalışmalar incelendiğinde stres ile çiftlerin
uyumu arasında negatif yönde anlamlı ilişkilerin olduğu
bulgusunun elde edildiği görülmüştür.[32–34]
Bireylerin sürekli olan bilişsel, duygusal ve davranışsal desenlerini ortaya koymak ve tanımlamak için kişiliğin beş
faktörlü modeli ortaya atılmıştır.[35] Beş faktörlü modelin
bileşenleri ise dışadönüklük, deneyime açıklık, nörotisizm,
sorumluluk ve uyumluluktur.[36] Beş faktörlü modelin
diğer kişilik teorilerine geniş bir çerçeve sunduğu ve beş
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faktörün şemsiye kavramlar olarak rol üstlenebileceği, birçok özelliği içinde barındıracağı ifade edilmiştir.[37]
Çiftlerin uyumuyla kişilik özelliklerinin ilişkisine yönelik
yapılan bir çalışmada da çift uyumunu yordama konusunda nörotisizm kişilik özelliğinin etkili olduğu bulgusu elde
edilmiştir.[38] Ayrıca sorumluluk kişilik özelliğinin her eşte
de benzer seviyelerde olması evlilik uyumuyla pozitif yönde
ilişkili olarak bulunmuştur.[39] Yapılan başka bir çalışmada
yüksek nörotisizm ve düşük uyumluluk ile evlilik tatmini
arasında negatif yönde bir ilişki elde edilmiştir.[40]
Evlilik kavramı uzun yıllardan beri insanların birlikteliğine
ek olarak aile ve topluluk anlamlarına da karşılık gelmektedir.[41]
Çiftler arasındaki tatminin gerçek ya da beklentideki bir
ilişkide karşılıklı uyum ile alakalı olduğu ve bunun meydana gelebilmesi için rol beklentileriyle algılanan rol performansları arasında tutarsızlığın olmaması gerektiğini ifade
edilmiştir.[42]
Çiftlerin uyumu kavramı da benzer şekilde çiftler arasındaki etkileşime, paylaşıma, iletişime ve bunların zamanla
ortaya çıkan değişimlerine karşılık gelmekte ve bu yaklaşımda vurgu yapılan nokta ise ilişkilerdeki özelliklerin, etkileşimlerin geçirdiği değişimdir.[43]

GEREÇ ve YÖNTEMLER
Katılımcılar
Araştırmaya, 18 yaş ve üzeri evli olan ve üroloji polikliniğine başvuran erektil disfonksiyon ve/veya prematüre ejakülasyon bozukluğu tanısı alan 101 kişi katılmıştır. Yaş aralığı
26–76 (ss: 11,66, ort: 51,53) olan örneklem grubunun 31’i

(%29,8) ilkokul, 13’ü (%12,5) ortaokul, 25’i (%24) lise,
32’si (30,8) üniversite eğitimine sahip olduğunu belirtmiştir. Ayrıca katılımcılardan 32’si (%30,8) erektil disfonksiyona, 40’ı (%38,5) prematüre ejakülasyona ve 29’u da
(%28) her iki bozukluğa birden sahip olduğunu belirtmiştir. Tablo 1’de katılımcıların sosyodemografik özelliklerine
ait bilgilere yer verilmektedir.
Materyaller
Demografik Bilgi Formu

Bu formda cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, evlilik süresi, mevcut
cinsel işlev bozukluğuyla ilişkili maddeler yer almaktadır
Bem Cinsiyet Rolü Envanteri

Orijinal envanter erkeksi ve kadınsı özellikleri değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir.[44] Geliştirilen envanterin
Cronbach alfa değerleri 0,75 ve 0,90 olarak bulunmuştur. Ölçüm aracı yedili likert tarzda puanlanmaktadır.
Envanterin Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları gerçekleştirilmiş ve Türkçe formunun güvenirlik
kat sayıları 0,73 ve 0,75 olarak bulunmuştur.[45]
Depresyon-Anksiyete-Stres Ölçeği-21

Ölçek dörtlü likert yapıda puanlanmakta ve kırk iki maddeden oluşmaktadır.[46] Kırk iki madde olarak geliştirilen
ölçek aynı ölçümü verebilmek adına yirmi bir maddeye
indirilmiştir.[47] Orijinal formunun Cronbach alfa değerleri depresyon boyutu için 0,74, anksiyete boyutu için 0,81
ve stres boyutu için 0,58 olarak bulunmuştur. Ölçeğin
Türkçe formunun Cronbach alfa değerleri depresyon boyutu için 0,87, anksiyete boyutu için 0,85 ve stres boyutu
için 0,81’dir.[48]

Tablo 1. Demografik bilgilere ilişkin betimsel istatistikler
Demografik Özellikler

N

Yaş

Ortalama

SS.

Min.

Max.

51,53

11,6

26

76

Yüzde (%)

Eğitim Durumu
İlkokul

31

29,8

Ortaokul

13

12,5

Lise

25

24

Üniversite

32

Evlilik Süresi (Ay)

30,8
315,35

161,18

3

720

Cinsel İşlev Bozukluğu
PE

40

38,5

ED

32

30,8

PE ve ED

29

28

PE, prematüre ejakülasyon; ED, erektil disfonksiyon.
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Tüm verilerin toplanmasının ardından ölçüm araçları araştırmacı tarafından puanlanıp analize uygun hale getirilmiş
ve SPSS 22 istatistik programı yardımıyla gerekli korelasyon ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir.

Temel Kişilik Özellikleri Ölçeği

Ölçek altı farklı kişilik faktörünü değerlendirmektedir.
Bunlar: Dışadönüklük, sorumluluk, uyumluluk, nörotisizm,
deneyime açıklık ve olumsuz değerliktir. Kırk beş maddeden oluşan ölçek beşli Likert yapıda puanlanmaktadır ve alt
boyutlarının Cronbach alfa değerleri sırasıyla; dışadönüklük için 0,89, sorumluluk için 0,85, uyumluluk için 0,85,
nörotisizm için 0,83, deneyime açıklık için 0,80 ve olumsuz
değerlik boyutu için 0,71 şeklinde bulunmuştur.[49]

Elde edilen verilerin parametrik analizlere uygunluğunu
test etmek amacıyla Histogram grafikleri ve z-puanları
incelenmiştir. Yapılan incelemelerin ardından elde edilen
verilerin normale yakın dağılım sergilediği görülmüştür.
Bu işlemin ardından kayıp veri analizi gerçekleştirilmiş ve
kayıp veri sayısı %5’in altında bulunan 8 katılımcıya boş
bırakılan maddelere yönelik olarak grup ortalamaları atanmıştır.[53]

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği

Orijinal ölçek on maddeden oluşmakta ve dörtlü likert yapıda puanlanmaktadır.[50] Ölçekten alınan yüksek puanlar
yüksek benlik saygısını ifade etmektedir. Orijinal ölçeğin
Cronbach alfa değeri 0,72 olarak bulunmuştur. Ölçeğin
Türkçe formunun Cronbach alfa değeri ise 0,71 olarak bulunmuştur.[51]

BULGULAR
Çalışmadaki Değişkenler Arasındaki Korelasyon
Analizleri
Çalışmada yer alan değişkenler arası korelasyonları incelemek amacıyla Pearson korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular Tablo 2’de
sunulmuştur.

Çiftler Uyum Ölçeği

Otuz iki madde olan ölçek beşli Likert yapıda puanlanmaktadır.[43] Ölçeğin alt boyutları çift fikir birliği, duyguların ifadesi, çift tatmini ve çift birlikteliğidir. Türkçeye
uyarlaması yapılmış olan ölçeğin Cronbach alfa değeri 0,92
olarak bulunmuştur.[52]

Çiftlerin uyumuyla kadınsılık (r=0,42, p<0,01) ve deneyime açıklık (r=0,23, p<0,05) arasında pozitif yönde anlamlı
bir ilişki bulunurken; çiftlerin uyumuyla depresyon-anksiyete-stres (r=-0,33, p<0,01), nörotisizm (r=-0,27, p<0,01)
ve olumsuz değerlik (r=-0,23, p<0,05) arasında negatif
yönde anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmektedir.

İşlem
Araştırmaya başlamadan önce Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Etik Kurulu’ndan etik izin alınmış ve üroloji polikliniğine başvuran prematüre ejakülasyon ve/veya
erektil disfonksiyon tanısı alan kişilerden araştırmaya katılmaya gönüllü olan katılımcılara gerekli bilgiler verilmiştir.

Kadınsılık ile erkeksilik (r=0,30, p<0,01), uyumluluk
(r=0,42, p<0,01) ve deneyime açıklık (r =0,23, p<0,05) arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmektedir.

Tablo 2. Değişkenler arasındaki korelasyon analizi sonuçları
ÇU
ÇU

Kadınsılık Erkeksilik

DAS

Dışadönüklük Sorumluluk Uyumluluk Nörotisizm

Deneyime Olumsuz
açıklık
değerlik

-

Kadınsılık

0,42**

-

Erkeksilik

0,15

0,30**

-

BS

BS

-0,19

0,13

-0,01

-

-0,33**

0,00

0,01

0,35**

-

Dışadönüklük

0,05

-0,00

-0,01

0,08

0,17

-

Sorumluluk

0,08

0,09

0,32**

0,11

0,14

0,29**

-

Uyumluluk

0,11

0,42**

0,20*

0,16

0,17

0,06

0,19

-

Nörotisizm

-0,27**

-0,15

0,04

0,21* 0,58**

0,06

-0,01

0,10

-

Deneyime
açıklık

0,23*

0,23*

0,25**

0,01

0,07

-0,06

0,21*

0,50**

-0,11

-

Olumsuz
değerlik

-0,23*

-0,19

-0,19

0,07

0,03

-0,07

-0,02

-0,18

0,37**

0,05

DAS

-

* p<0,05; ** p<0,01; ÇU, çiftlerin uyumu; BS, benlik saygısı; DAS, depresyon-anksiyete-stres.
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dahil edilen değişkenlerin sıralaması çiftlerin uyumuyla
gösterdikleri korelasyon düzeylerine göre belirlenmiştir.
Regresyon analizi sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur.

Erkeksilik ile sorumluluk (r=0,32, p<0,01), uyumluluk (r=0,20, p<0,05) ve deneyime açıklık (r=0,25,
p<0,01) arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu
gözlenmektedir.

Gerçekleştirilen hiyerarşik regresyon analizi sonucuna
göre, ilk adımda kadınsılığın çiftlerin uyumunun %18’ini
açıkladığı bulunmuştur. Bununla beraber kadınsılığın
(β=0,42, p<0,01) çiftlerin uyumu üzerinde anlamlı bir
yordayıcılık üstlendiği görülmüştür. Başka deyişle yüksek düzeyde kadınsılık cinsiyet rolleri gösteren bireylerin
uyumlarının daha yüksek olduğu ifade edilebilir. İkinci
adımda, modele depresyon-anksiyete-stres dâhil edilmiş
ve toplam varyansın %29’unun açıklandığı bulunmuştur. Depresyon-anksiyete-stresin modele dâhil edildiği bu
adımda, depresyon-anksiyete-stresin (β=-0,33, p<0,01)
çiftlerin uyumunun anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmüştür. Başka deyişle yüksek düzeyde yaşanılan depresyon-anksiyete-stres çiftlerin uyumunun daha düşük
olmasına yol açıyor şeklinde ifade edilebilir. Üçüncü
adımda, modele nörotisizm dâhil edilmiş ve toplam varyansın %29’unun açıklanmaya devam ettiği bulunmuştur.
Nörotisizmin analize dâhil edildiği bu adımda, nörotisizmin çiftlerin uyumunun anlamlı bir yordayıcısı olmadığı
görülmüştür. Dördüncü adımda, modele deneyime açıklık dâhil edilmiş ve toplam varyansın %31’inin açıklandığı bulunmuştur. Deneyime açıklığın çiftlerin uyumunun

Benlik saygısıyla depresyon-anksiyete-stres (r=0,35,
p<0,01) ve nörotisizm (r=0,21, p<0,05) arasında pozitif
yönde anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmektedir.
Depresyon-anksiyete-stres ile nörotisizm (r=0,58, p<0,01)
arasında; dışadönüklük ile sorumluluk (r=0,29, p<0,01)
arasında; deneyime açıklık ile sorumluluk (r=0,21, p<0,05)
ve uyumluluk (r=0,50, p<0,01) arasında; nörotisizm ile
olumsuz değerlik (r=0,37, p<0,01) arasında pozitif yönde
anlamlı ilişkilerin olduğu gözlenmektedir.
Çift Uyumu Yordayan Değişkenlere İlişkin
Regresyon Analizi Sonuçları
Çiftlerin uyumunu yordayan değişkenleri incelemek amacıyla hiyerarşik regresyon analizi gerçekleştirilmiş ve analizin ilk adımında kadınsılık değişkeni; ikinci adımında
depresyon– anksiyete-stres değişkeni; üçüncü adımında
nörotisizm değişkeni; dördüncü adımında deneyime açıklık değişkeni ve son olarak beşinci adımında ise olumsuz değerlik değişkeni analize dâhil edilmiştir. Analize

Tablo 3. Çiftlerin uyumunu yordayan değişkenlere ilişkin hiyerarşik regresyon analizi sonuçları
Model

Yordayıcı

F

β

t

1.

Sabit
Kadınsılık

22,44**

0,42

0,18
4,74**

Sabit

20,42**

2.

Kadınsılık
DAS
Sabit

3.

5,06**

-0,33

-3,91**

13,51**

0,63
0,42

4,91**

DAS

-0,31

-3,01**

Nörotisizm

-0,02

-0,24

11,28**

-0,07

Kadınsılık

0,39

4,50**

DAS

-0,34

-3,30**

Nörotisizm

0,01

0,06

Deneyime açıklık

0,16

1,90

Kadınsılık

0,36

4,20**

DAS

-0,40

-3,80**

Sabit

5.

0,42

Kadınsılık

Sabit
4.

0,59

10,30**

0,32

Nörotisizm

0,11

1,00

Deneyime açıklık

0,20

2,27*

Olumsuz değerlik

-0,20

-2,15*

R
0,18

R2 değişimi

0,29

0,11

0,29

0,00

0,31

0,02

0,34

0,03

2

0,18

* p<0,05; ** p<0,01; DAS, depresyon-anksiyete-stres.
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anlamlı bir yordayıcısı olmadığı görülmüştür. Son olarak
beşinci adımda, modele olumsuz değerlik dâhil edilmiş
ve toplam varyansın %34’ünün açıklandığı bulunmuştur.
Olumsuz değerliğin (β=-0,20, p<0,05) çiftlerin uyumunun anlamlı bir yodayıcısı olduğu görülmüştür. Başka deyişle olumsuz değerliğin yüksek olduğu bireylerde çiftlerin
uyumunun düşük olacağı ifade edilebilir.

TARTIŞMA
Mevcut çalışmada depresyon-anksiyete-stres ayrı ayrı değişkenler olmak yerine bir bütün olarak ele alınmış ve çiftlerin uyumuyla arasında negatif yönde anlamlı bir ilişkinin
olduğu ve depresyon-anksiyete-stresin çiftlerin uyumunu
anlamlı bir şekilde yordadığı bulgusu elde edilmiştir. Başka
deyişle depresyon-anksiyete-stresin arttığı durumlarda çiftlerin uyumu azalmakta ve depresyon-anksiyete-streste yaşanılan bu artış çiftlerin uyumu olumsuz olarak etkilemektedir.
Bu bulguyla paralel bir şekilde alanyazınındaki çalışmalar da
incelendiğinde çiftlerin uyumuyla depresyon-anksiyete-stres
arasında negatif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu bulgusunun elde edildiği görülmüştür.[6,23,28,54]
Bir diğer değişken olan cinsiyet rolleri ile çiftlerin uyumuna
yönelik olarak gerçekleştirilen analizler sonucunda kadınsılık cinsiyet rolüyle çiftlerin uyumu arasında pozitif yönde
anlamlı bulguların olduğu ve kadınsılık cinsiyet rolünün
çiftlerin uyumunu anlamlı bir şekilde yordadığı bulgusu
elde edilmiştir. Alanyazını incelendiğinde kadınsılık cinsiyet rolüyle çiftlerin uyumu arasında pozitif yönde anlamlı
ilişkilerin olduğuna yönelik bulguların elde edildiği görülmektedir.[14–16] Bu durumun meydana gelmesinde özellikle
merhamet, şefkat vb. duyguların yoğunlukta olduğu bir
cinsiyet rolünün uyumu olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Bundan ötürü erkeksilik cinsiyet rolünün
ilişkili dahi bulunmamasına rağmen kadınsılık cinsiyet
rolünün anlamlı bir şekilde ilişkili olduğu ifade edilebilir.
İlişkinin devamlılığı için partnerler arasındaki iletişimi de
oldukça önemli bir şekilde etkileme olasılığı yüksek olan
kadınsı cinsiyet rollerinin bu yüzden daha belirleyici olabileceği düşünülmektedir.
Mevcut çalışma kapsamında çiftlerin uyumuyla ilişkili
bulunan son değişken olan temel kişilik özellikleri ile çiftlerin uyumu arasındaki ilişkilere yönelik gerçekleştirilen
analizler sonucunda nörotisizm ve olumsuz değerlik ile
çiftlerin uyumu arasında negatif yönde anlamlı ilişkilerin
olduğu bulunurken; deneyime açıklık ile çiftlerin uyumu
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu bulgusu elde edilmiştir. Alanyazını incelendiğinde, mevcut
çalışmayla paralel olarak nörotisizm ile çiftlerin uyumu
arasında negatif yönde anlamlı ilişkilere rastlanılmıştır.
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[55–57]

Fakat nörotisizmin çiftlerin uyumunu yordamadığı
görülmüştür. Bundan dolayı, olumsuz duygu ifade etme
sıklığıyla ve olumsuz olaylara odaklanmayla ilgili olan
nörotisizmdeki artışın çiftlerin uyumunu azalttığı fakat
bu durumun çiftlerin uyumu üzerinde herhangi bir belirleyiciliğinin olmadığı ifade edilebilir. Deneyime açıklık ile çiftlerin uyumu arasında ise pozitif yönde anlamlı
ilişkilere rastlanılmıştır.[58–60] Alanyazını ile tutarlı olarak
elde edilen bu bulguyla da yeni şeyler denemeye karşı
açık olan ve cesaret gösteren partnerlerin bu isteklerinin
fazlalığıyla uyumları arasındaki ilişkinin de fazla olacağı
ifade edilebilir. Fakat bu etki ilişki düzeyinde bulunduğundan ötürü deneyime açık olmak başlı başına çiftlerin
uyumunu artırır şeklinde bir yorum yapılamamaktadır.
Ayrıca, çalışmada olumsuz değerlik kişilik özelliğiyle çiftlerin uyumu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olmasına rağmen alanyazını incelendiğinde bu konuyla ilgili herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Bu durumun
meydana gelmesinde de yaygın olarak beş faktörlü kişilik
özelliğinin kullanılıyor olmasının ve Türkiye özelinde geliştirilmiş bir kişilik özelliği ölçüm aracının kullanılıyor
olmasının etkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, alanyazınında ve ülkemizde üniversite öğrencileriyle yapılan
bir çalışmada olumsuz değerlik ile ilişkili olabilecek değişkenlerle çiftlerin uyumu ve çiftlerin arasındaki fonksiyonların işleyişine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda
mevcut çalışmayla tutarlı bir şekilde negatif ilişki bulgusuna rastlanılmıştır.[61,62]

SINIRLILIKLAR ve ÖNERİLER
Öncelikle, çalışma öz bildirim formlarıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan elde edilen bilgiler sadece kendi
beyanlarına dayanan ölçüm araçlarından toplandığı için
elde edilen bulguların güvenirliği anlamında daha detaylı
çalışmaların yararlı olacağı düşünülmektedir. Çalışmada
kullanılan örneklem grubunun klinik bir örneklem grubu
olması ve belirli bir bozukluğu ya da bozuklukları sergiliyor
olması mevcut çalışmanın önemli yönlerinden biri olarak
düşünülmektedir. Fakat ileride yapılacak olan çalışmalarda örneklem sayısının artırılmasının elde edilen bulguların
güvenirliği anlamında daha net bulgular ortaya koyacağı
düşünülmektedir. Ayrıca, mevcut araştırma hastalığın sebeplerinden bağımsız bir biçimde, primer veya sekonder
disfonksiyon, değişkenler ve hastalığın çift uyumuyla olan
ilişkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bundan
dolayı sonraki çalışmalarda hastalığın sebeplerini daha
iyi incelemek amacıyla detaylı sorgulamalar yapmanın ve
uyum üzerindeki etkinin daha detaylı araştırılmasının genellenebilirlik anlamında daha uygun olacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte mevcut çalışma sadece cinsel işlev
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bozukluğuna sahip olan bireylerle yürütüldüğü için cinsel
işlev bozukluğu sergilemeyen bireyler ile karşılaştırma yapma imkânı bulunamamıştır. Bundan ötürü, ileride yapılacak çalışmalarda bozukluk sergilemeyen bireylerin de çalışmaya dâhil edilmesiyle beraber karşılaştırma yapma imkânı
bulunabileceği düşünülmektedir. Böylece çiftlerin uyumu
üzerinde cinsel işlev bozukluklarının etkisinin büyüklüğünü anlamak amacıyla daha detaylı bilgilerin alınabileceği
düşünülmektedir.

SONUÇ
Sonuç olarak erektil disfonksiyon ve/veya prematüre ejakülasyon bozukluğu tanısı alan bireylerde depresyon-anksiyete-stres, kadınsılık, nörotisizm, deneyime açıklık ve olumsuz değerlik çiftlerin uyumunu yordamaktadır. Alanyazını
incelendiğinde de bu yönde bulguların olduğu çalışmalara
rastlamak mümkündür. Değişkenler arası anlamlı ilişkilerin bulunması ve bozuklukların çift uyumuyla olan ilişkilerin negatif yönde olması da aslında cinsel birliktelikten
elde edilen doyumun evlilik doyumuna ya da çift uyumuna olan önemli etkisini gözler önüne sermektedir. Bundan
ötürü bu iki bozukluğa yönelik yapılacak tedavi girişimlerine ek olarak depresyonu-anksiyeteyi-stresi azaltmaya yönelik yapılacak girişimler ve eğitimler gibi pek çok koruyucu
ve tedavi edici faktörün çiftlerin uyumunun artırılmasında önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir. Bununla
birlikte olumlu kişilik özelliklerinin varlığıyla beraber eşler
arasında diyaloğun sürdürülebildiği bir çift ilişkisini sağlamanın hem tedavi edici hem de tedavinin bir çıktısı olabileceği düşünülmektedir.
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