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ÖZET

SUMMARY

Amaç: Tedavi için baþvuran çiftlerin evlilik doyumlarý ve
çift terapisiyle ilgili beklenti ve görüþleriyle iliþkili etmenleri incelemektir. Yöntem: Çiftler sosyodemografik, evlilik
ve klinik özellikler ile þiddet, tedavinin baþarý þansý ve
gösterebilecekleri çaba, evlilik doyumu, iletiþimde sýkýntýlar ve ruhsal sorunlarla ilgili soru ve ölçümler içeren bir
anket formunu doldurdu. Veriler Ki-kare, t-testi, Pearson
momentler çarpýmý baðýntý katsayýsý ve çoklu regresyon
analizi kullanýlarak çözümlenmiþtir. Bulgular: Evlilik
tedavisinin baþarý þansý %66 ve terapide gösterilebilecek
çabanýn miktarý %81 olarak belirlendi. Þiddet sayýsý hem
kadýn hem de erkeklerin evlilik doyumunu azaltýrken,
çocuk sahibi olma erkeklerin, geç evlenme ise kadýnlarýnkini arttýrmaktadýr. Ýletiþimde eþin olumsuz
davranýþlarý erkeklerin, korku ise kadýnlarýn evlilik doyumlarýný azaltmaktadýr. Yüksek evlilik doyumu erkeklerin
tedavinin baþarý þansýna iliþkin algýlarýný arttýrýrken, evlilik
sorunlarýný eþlerine atfetmeleri azaltmaktadýr. Ýletiþimde
korku kadýnlarýn tedavinin baþarý þansýna iliþkin algýlarýný
azaltmaktadýr. Evlilik doyumu erkeklerin terapide
gösterebilecekleri çabanýn miktarýný arttýrmaktadýr.
Tedavinin baþarý þansýný yüksek görme ve evlilik sorunlarýný eþlerine baðlama kadýnlarýn terapide gösterebileceklerini düþündükleri çabanýn miktarýný arttýrýrken þiddet azaltmaktadýr. Sonuç: Þiddet, iletiþim, evlenme yaþý,
çocuk sahibi olup olmama ve evlilik sorunlarýna iliþkin
atýflar, evlilik doyumu katýlýmcýlarýn tedavinin baþarý þansý
ve gösterebilecekleri çabanýn düzeyiyle ilgili algýlarýný
etkilemektedir. Bu yüzden tedaviye baþvuranlarýn deðerlendirmesi ve tedavilerinin planlanmasýnda sözü edilen
etmenlerin göz önünde bulundurulmasý yararlý olacaktýr.

Objectives: To investigate factors related to marital satisfaction and views about marital therapy in couples
applying for treatment. Method: 34 couples filled in a
questionnaire containing questions about sociodemographic-clinical-marital features and participants' expectations from and their anticipated level of effort in marital therapy as well as measures of marital satisfaction,
communication problems and mental health. Chi-square, t-test, Pearson product moment correlation coefficient and multiple regression analyses were used to analyze the data. Results: The success of marital therapy
was estimated to be 66% and the amount of effort as
81%. While violent events decreased both men's and
women's marital satisfaction, having child(ren) for men
and marrying at an older age for women increased marital satisfaction. Spouses' negative behaviors in communication reduced men's and fear reduced women's marital
satisfaction. While marital satisfaction increases men's
perceived efficacy of marital therapy, attributing marital
problems to their spouses decreases it. Fear in communication reduce women's perceived efficacy of marital
therapy. Marital satisfaction increases men's anticipated
level of effort in therapy. While perceived efficacy of
treatment and attributing marital problems to husband
increase women's anticipated levels of effort in therapy,
having experienced marital violence decreases it.
Conclusion: Violence, communication, age of marriage,
having child(ren) or not, attribution of marital problems
and marital satisfaction influence participants' perceptions of the efficacy of treatment and the anticipated
levels of effort in therapy. Therefore, these factors should
be taken into account for the assessment and treatment
planning of persons applying for marital therapy.

Anahtar Sözcükler: Evlilik terapisi, iletiþim sorunlarý,
atýflar, þiddet, evlilik doyumu, beklentiler, çaba.
(Klinik Psikiyatri 2012;15:226-237)

226

Key Words: Marital therapy, problems in communication, attributions, violence, expectations, effort.

Makalenin geliþ tarihi: 07.05.2012, Yayýna kabul tarihi: 01.12.2012

Evlilik Terapisi için Baþvuran Çiftlerin Evlilik Doyumu ve
Evlilik Terapisiyle Hakkýndaki Görüþleriyle Ýliþkili Etmenler

GÝRÝÞ
Toplumun en küçük ve en önemli yapý taþý olan aile,
yetiþkin iki kiþi arasýndaki hukuki boyutu olan bir
gönül sözleþmesiyle oluþmaya baþlar. Aileyi oluþturan bireylerin mutluluðu ve saðlýklý geliþimleri sözü
edilen gönül sözleþmesinin devam edip etmemesine baðlýdýr. Türkiye Ýstatistik Kurumunun resmi
verilerine göre ülkemizdeki hukuk temelli gönül
birlikteliklerinin boþanma ile sonuçlanmasý her yýl
artýþ göstermektedir. Örneðin, her 1000 nüfus baþýna düþen boþanma sayýsý 2007 senesinde 1.34 iken
bu sayý 2008'de 1.40'a, 2009 senesinde ise her 1000
nüfus baþýna 1.59 boþanmaya yükselmiþtir (TÜÝK
2011).
Toplumumuzda aile içinde kadýna yönelik þiddetin
yoðun ve önemli bir sosyal sorun olduðu bilinen bir
gerçektir. Bilimsel çalýþmalardan elde edilen bulgulara göre evlilik iliþkisinde yaþanan þiddet olaylarý
eþlerin evliliði sonlandýrma kararlarýnda etkili
olmaktadýr (Celbiþ ve Gökdoðan 2005, Erbek ve
ark. 2004, Oral ve ark. 1997, Uçan 2007). Türkiye
Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý
Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü tarafýndan
ülkemiz genelinde yapýlan bir çalýþmanýn sonuçlarý
kadýna yönelik þiddetin yaygýnlýðýnýn yüksek
olduðunu göstermektedir. Bulgular ülke genelinde
yaþamýn herhangi bir döneminde kadýnlarýn
%39'unun fiziksel þiddete, %15'inin de cinsel þiddete maruz kaldýðýný göstermektedir. Kadýna yönelik þiddet kýrda kenttekinden daha yüksektir
(KSGM 2009). Manisa kýrsalýnda 15-49 yaþ evli 225
kadýnla yapýlan bir çalýþmada aile içi þiddet gördüklerini belirtenlerin oraný %32.9 olarak bulunmuþtur
(Özyurt ve Deveci 2011). Schumacher ve Leonard
(2005) 634 evli çiftle yaptýklarý boylamsal bir çalýþmada hem sözel hem de fiziksel þiddetin daha sonraki fiziksel þiddetin yordayýcýlarý olduðunu bulmuþlardýr.
Evliliklerin boþanma ile sonuçlanmasýnýn en önemli nedenlerinden biri, eþlerin evlilik uyum ve
doyumlarýnýn azalmasý veya olmamasýdýr. Evlilik
doyumu çiftlerin evlilik iliþkisinden duyduklarý
mutluluk olarak tanýmlanmaktadýr (Halat ve
Hovardaoðlu 2010). Ýleriye dönük 21 yýllýk bir izlem
çalýþmasýnýn sonuçlarýna göre, evlilik iliþkisindeki
kötüleþme hem annenin hem de çocuklarýn ruh
saðlýðýný olumsuz etkilemektedir. Annenin yeniden
evlenmesi kendisinin depresyon düzeyini azaltsa
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da, çocuklarýnki artarak devam etmektedir
(Clavarino ve ark. 2011). Evlilik doyumunda eþlerin
kiþisel ve iliþkisel özellikleri önemli rol oynamaktadýr. Alanyazýn, eþlerden birindeki depresyon ve
anksiyetenin evlilik doyumlarýný azalttýðýný göstermektedir (Caughlin ve ark. 2000, Kronmüller ve
ark. 2011, Renshaw ve ark. 2010).
Evliliklerde hem iliþki doyumunu azaltan hem de
þiddeti körükleyen en önemli etken eþler arasý
iletiþim sorunlarýdýr. Evlilik terapisi için baþvuran
çiftlerle yapýlan araþtýrma bulgularý iletiþimde
yaþanan sýkýntýlarýn en sýk karþýlaþýlan sorun
olduðunu göstermektedir (Litzinger ve Gordon
2005, Miller ve ark. 2003). Eþlerdeki savunmacýlýk,
inatçýlýk ve iliþkiden kaçýnma davranýþlarý, iletiþimi
olumsuz etkileyen unsurlardýr (Gottman ve
Krokoff 1989). Burleson ve Denton (1997) evlilikte
eþlerin iletiþim becerilerinin evlilik doyumu için
önemli olduðunu belirtmektedir. Ýletiþim becerileri
yeterli olan eþler, evliliklerinden haz almaktadýrlar.
Eþlerin iletiþim becerilerindeki yetersizlikler
sadece evlilik doyumu deðil, boþanmalarýn da en
önemli nedenidir. Ýnsanlarýn boþanma nedenleriyle
ilgili algýlarýný araþtýran Cleek ve Pearson (1985)
iletiþim sorunlarýnýn en önemli boþanma nedeni
olarak görüldüðünü belirtmektedirler.
Evlilik veya çift terapisi eþler arasýndaki iliþkisel
sorunlarýn aþýlmasýnda kullanýlan bir saðaltým yöntemidir. Çift terapisi uzun bir geçmiþe sahip bir
tedavi yaklaþýmýdýr (Gurman ve Fraenkel 2002).
Bilimsel çalýþmalar evlilik sorunlarýnýn azaltýlmasýnda bu terapi türünün etkili olduðunu göstermektedir (Dunn ve Schwebel 1995, Stith ve ark.
2003). Örneðin çift terapisi, evliliklerinde sorun
yaþayan eþlerin depresyonunu azaltmada ilaç
tedavisinden daha etkilidir (Leff ve ark. 2000).
Toplumumuzda boþanmalarýn artmakta olmasý
ruhen saðlýklý nesillerin yetiþeceði mutlu ailelerin
sayýsýnýn azalmasý olarak da kabul edilebilir.
Ülkemizde evlilik iliþkisiyle ilgili araþtýrmalarý gözden geçiren Güney (2011), çalýþmalarýn genellikle
iyi eðitim görmüþ kentli örneklemlerle yapýldýðýna
dikkat çekmektedir. Bu yüzden, eðitim seviyesi
görece düþük, büyük þehirlerin dýþýnda ve kýrsal
kesimde evlilik sorunu yaþayan kimselerle yapýlacak bilimsel çalýþmalara gereksinim vardýr.
Eþler arasý çatýþmalarý çözüme kavuþturmayý hedefleyen çift terapisiyle (Akdemir ve ark. 2006) ilgili
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bilimsel çalýþmalara olan gereksinim ortadadýr.
Eþler arasý iliþki sorunlarý nedeniyle yardým arayan
çiftlerle yapýlan bilimsel çalýþmalar konuyu hem
anlamaya hem de yapýlacak saðaltým uygulamalarýna dönük önemli ipuçlarý verebilir. Ýnsanlarýn
evliliklerinden aldýklarý doyum, iliþkilerini sürdürmelerinin önemli bir göstergesidir. Öte yandan,
evlilik iliþkisindeki sorunlar nedeniyle yardým
arayan çiftlerin çift terapisi hakkýndaki görüþleri ve
algýlarý tedavinin baþarýsý konusunda önemli
ipuçlarý saðlayabilir. Söz konusu görüþ ve algýlar
arasýnda, danýþanýn terapinin olumlu sonuçlar vereceðiyle ilgili beklentisi önemlidir. Alanyazýn bulgularý danýþanlarýn terapiyle ilgili olumlu beklentilerinin tedaviyi olumlu etkilediðini göstermektedir
(Prochaska ve Norcross 2003). Yukarýda sözü
edilen görüþlerden hareketle bu çalýþmanýn amacý:
(1) iliþki sorunu için yardým arayan çiftlerin evlilik
doyumlarý, (2) evlilik terapisiyle ilgili beklenti
düzeyleri, (3) evlilik terapisinde gösterebileceklerini düþündükleri çaba ve (4) bunlarla iliþkili etmenleri araþtýrmaktýr.
GEREÇ VE YÖNTEM
Katýlýmcýlar
Araþtýrmaya Kasým 2001 ile Þubat 2005 tarihleri
arasýnda Adnan Menderes Üniversitesi Týp
Fakültesi Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim
Dalýna evlilik terapisi veya danýþmanlýðý için baþvuran ve araþtýrmaya katýlmayý kabul eden 34 evli çift
katýlmýþtýr. Yaþlarý 23 ile 72 arasýnda deðiþen
katýlýmcýlarýn sosyodemografik, evlilik, klinik ve
evlilik tedavisiyle ilgili görüþleri Tablo 3'te verilmektedir. Kadýnlar erkeklerden daha gençtir, t(66)
= 2.43, p < 0.05. Kadýn ve erkekler arasýnda eðitim
durumu, çocuðu olup olmama, oturulan evin
mülkiyeti ve ailenin gelir durumu açýsýndan fark
yoktur. Çocuðu olan katýlýmcýlarýn en fazla 3 çocuklarý bulunmaktadýr ve çocuklarýn yaþlarý 1 ile 30
arasýnda deðiþmektedir.
Veri Toplama Araçlarý
Araþtýrmada veri toplamak için sekiz bölümden
oluþan bir anket formu kullanýldý. Söz konusu
bölümler þöyledir:
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Sosyodemografik Bilgiler
Bu bölümde katýlýmcýlardan genel demografik
özellikleri ve evlilikleriyle ilgili olmak üzere iki
bölümde yöneltilen sorularý yanýtlamalarý istenmiþtir. Ýlk bölümde, cinsiyet, yaþ, öðrenim durumlarý (eðitim yýlý), çalýþma durumu (çalýþýyor = 1,
çalýþmýyor = 0), çocuk olup olmadýðý (var =1, yok
= 0), ve ailelerinin gelir durumlarýný nasýl gördükleri ile ilgili sorular soruldu. Katýlýmcýlardan
ailelerinin gelir durumu iyi (1), orta (2) ve kötü (3)
seçenekleri arasýnda deðerlendirmeleri istenmiþtir.
Evlilik Özellikleri
Bu bölümde, evlenme þekli (anlaþarak = 0, görücü
usulü=1), evlenme yaþý, evlenmeden önceki
tanýþýklýk süresi (ay olarak), evlilik süresi (yýl
olarak), kaçýncý evlilikleri olduðu ve daha önce hiç
ayrýlýp ayrýlmadýklarý (ayrýldý =1, ayrýlmadý =0)
soruldu.
Klinik özellikler
Katýlýmcýlara daha önce evlilik sorunlarýnýn
çözümü için bir psikolog veya psikiyatriste gidip
gitmedikleri ve saðaltým için baþvurmanýn kimin
fikri olduðu soruldu. Tedaviye gelme fikrinin kime
ait olduðunu öðrenmek için katýlýmcýlara kendimin,
eþimin, her ikimizin ortak ve baþka birinin fikriydi
gibi dört seçenek sunulmuþtur.
Evlilik tedavisinin baþarý þansý ve katýlýmcýlarýn
bu yönde gösterebilecekleri çaba
Katýlýmcýlardan evlilik terapisiyle sorunlarýn
çözüme kavuþma þansýný ve bunun için gösterebilecekleri çabayý 100 üzerinden deðerlendirmeleri
istendi.
Evlilikte þiddet
Bu bölümde katýlýmcýlara evliliklerinde hiç þiddetin
olup olmadýðý (oldu=1, olmadý=0) soruldu.
Olduysa, katýlýmcýlara fiziksel þiddet, hakaret, cinsel iliþkiye zorlama, dikkate almama/tepkisizlik,
çocuk gibi görme, özgürlüðü kýsýtlama olmak üzere
6 maddelik bir liste verilmiþ ve evliliklerindeki þiddet türünü/türlerini belirtmeleri istenmiþtir.
Ýþaretlenenler 1 iþaretlenmeyenler 0 olarak kodlanmýþtýr. Altý maddeye verilen yanýtlar toplanarak 0
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Tablo 1. Evlilik sorunlarýnýn ortaya çýkmasýyla ilgili atýflarýn faktör analizi
Faktör/Madde/Öz-deðer

Faktör Yükü

Faktör I. Eþin rolü (öz-deðer = 1.68)
Bence evlilikle ilgili sorunlarýmýzýn ortaya çýkýþýnda benim rolüm

-0.88

Bence evlilikle ilgili sorunlarýmýzýn ortaya çýkýþýnda eþimin rolü

0.85

Faktör II. Ekonomik-çalýþma þartlarýnýn rolü (öz-deðer = 1.48)
Bence evlilikle ilgili sorunlarýmýzýn ortaya çýkýþýnda ekonomik þartlarýn rolü

0.73

Bence evlilikle ilgili sorunlarýmýzýn ortaya çýkýþýnda iþimin rolü

0.70

Bence evlilikle ilgili sorunlarýmýzýn ortaya çýkýþýnda eþimin iþinin rolü

0.57

Faktör III. Diðerlerinin rolü (öz-deðer = 1.10)
Bence evlilikle ilgili sorunlarýmýzýn ortaya çýkýþýnda çocuklarla ilgili sorunlarýn rolü

0.68

Bence evlilikle ilgili sorunlarýmýzýn ortaya çýkýþýnda diðer kiþilerin rolü

0.54

Tablo 2. Ýletiþimsel sýkýntýlarýn faktör analizi
Faktör/Madde/Öz-deðer

Faktör yükü

Faktör I. Eþin olumsuz davranýþlarý
(öz-deðer = 5.07)
Eþim beni dikkate almýyor

0.84

Eþim beni dinlemiyor

0.78

Eþim duygu ve isteklerimi bilmek bile istemiyor

0.76

Eþim endiþelerimi ciddiye almýyor

0.75

Eþim söylediðim þeyleri çarpýtarak anlýyor

0.73

Eþim beni anlamýyor

0.71

Eþim beni sürekli eleþtiriyor

0.64

Faktör II. Ýletiþimde korkular
(öz-deðer = 1.50)
Eþime duygularýmý açamýyorum

0.93

Eþime sorunlarýmý açamýyorum

0.90

Eþimden bir þey istemekten korkuyorum

0.59

ile 6 arasýnda deðiþen bir þiddet puaný elde
edilmiþtir.
Evlilik sorunlarýyla ilgili atýflar
Bu bölümde katýlýmcýlara evlilik sorunlarýnýn
neden ortaya çýktýðý ile ilgili düþünceleri ile ilgili 7
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madde (Örnek: "Bence evlilikle ilgili sorunlarýmýzýn ortaya çýkýþýnda benim") rolüm verildi ve
bunlarý "Hiç yok=0" ile "Aþýrý=4" arasýnda deðiþen
5 puanlý Likert ölçeði ile deðerlendirmeleri istendi.
Söz konusu maddelerin nasýl öbeklendiðini görmek
için ana bileþenler yöntemini ve varimaks
dönüþümlü faktör çözümlemesi yapýldý. Çözümleme sonucu öz-deðeri 1’den büyük ve toplam
varyansýn %60.85'ini açýklayan toplam üç faktör
elde edildi. Faktör adlarý, faktör öz-deðerleri ve
madde faktör yükleri Tablo 1'de verilmektedir. Ýlk
faktörde yükü eksi olan madde tersine çevrilerek ve
toplam puan madde sayýsýna bölünerek faktör
puanlarý hesaplandý. Böylece faktör puanlarý 0 ile 4
arasýnda deðiþti ve yüksek puan faktörde yer alan
maddelerin içeriklerinin etkisini gösterdi.
Evlilik doyumu
Evlilik doyumunu ölçmek için Deiner, Emmons,
Larsen ve Griffin (1985) tarafýndan geliþtirilen altý
maddelik yaþam doyumu ölçeðinin maddeleri
evlilik doyumunu ölçecek þekilde araþtýrmacý
tarafýndan deðiþtirilerek kullanýldý. Maddelerdeki
"hayatým" sözcüðü "evliliðim" olarak deðiþtirildi.
Örneðin, "Hayatým birçok yönlerden idealimdekine
yakýn" maddesi "Evliliðim birçok yönlerden idealimdekine yakýn" olarak deðiþtirildi. Katýlýmcýlardan her maddede ifade edilen fikre ne ölçüde
katýldýklarýný "Hiç katýlmýyorum=1" ile "Tamamen
katýlýyorum=5" arasýnda deðiþen 5 puanlý bir likert
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Tablo 3. Katýlýmcýlarýn sosyodemografik, evlilik, klinik ve evlilik tedavisiyle ilgili görüþleri
Deðiþkenler

Toplam
n (%)

Cinsiyet

Ort. ( SS*)

68 (100)

Kadýn
n (%)

Ort. (SS*)

34 (50)

Erkek
n /(%)

Ort. (SS*)

34 (50)

Yaþ

39 (8.9)

36.4 (8.5)

41.5 (8.8)

Eðitim (okul yýlý)

11.6 (3.3)

11.4 (3.7)

11.8 (2.9)

Çocuðu olanlar
Oturduklarý ev

58 (85.3)

29 (85.3)

29 (85.3)

Kendi evleri

27 (39.7)

14 (41.2)

13 (38.2)

Kira

33 (48.5)

16 (47.1)

17 (50.0)

(anne-baba vb)

8 (11.8)

4 (11.8)

4 (11.80)

Ýyi

19 (27.9)

9 (27.3)

10 (30.3)

Orta

47 (69.1)

24 (72.7)

23 (69.7)

Kötü

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

Baþkasýna ait

Ailenin gelir durumu

Evlenme yaþý (yýl)
Evlenme þekli

24.7 (4.7)

22.1 (3.4)

27.2 (4.4)

Anlaþarak

42 (61.8)

21 (61.8)

21 (61.8)

Görücü usulü

26 (38.2)

13 (38.2)

13 (38.2)

Evlenmeden tanýþma süresi (ay)

15.4 (22.1)

16.2 (23.9)

14.6 (20.5)

Evlilik süresi (yýl)

13.8 (9.4)

13.8 (9.5)

13.8 (9.5)

Kaçýncý evliliði

Ýlk

65 (95.6)

33 (97.1)

32 (95.6)

Ýkinci

3 (4.4)

1 (2.90)

2 (4.4)

27 (39.7)

14 (41.2)

13 (38.2)

Evlilik sorunu nedeniyle

26 (38.2)

17 (50.0)

9 (26.5)

Baþka bir sorun nedeniyle

19 (27.9)

13 (38.2)

6 (17.6)

Kendi fikri

20 (29.4)

16 (47.1)

4 (11.8)

Eþin fikri

14 (20.6)

3 (8.8)

11 (32.4)

Ýkimizin ortak fikri

25 (36.8)

10 (29.4)

15 (44.1)

Baþka birinin fikri

9 (13.2)

5 (14.7)

4 (11.8)

51 (75)

26 (76.5)

25 (73.5)

Fiziksel þiddet

29 (56.9)

15 (57.7)

14 (56.0)

Hakaret

38 (74.5)

21 (80.8)

17 (68.0)

12 (23.5)

8 (30.8)

4 (16.3)

Dikkate almama/tepkisizlik

29 (56.9)

20 (76.9)

9 (36.0)

Çocuk gibi görme

14 (27.5)

8 (30.8)

6 (24.0)

Özgürlüðü kýsýtlama

23 (45.1)

15 (57.7)

8 (32.0)

Evlilik terapisinin baþarý þansý

66 (23.2)

64 (21.9)

68 (24.7)

Terapide gösterebilecekleri çaba

81 (19.5)

78 (22.1)

84 (16.3)

Daha önce ayrýlmýþ olanlar
Psikolog/psikiyatriste gitme

Tedaviye gelme fikri

Evlilikte þiddet oldu
Evlilikteki þiddetin türü

Cinsel iliþkiye zorlama

*SS = Standart sapma
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ölçeðini kullanarak belirtmeleri istendi. Yapýlan
ana bileþenler yöntemi altý maddenin tek bir faktör
altýnda toplandýðýný gösterdi. Altý maddeye verilen
yanýtlar toplanarak 6 ile 30 arasýnda deðiþen bir
evlilik doyumu puaný hesaplandý. Yüksek puan
yüksek evlilik doyumuna iþaret etmektedir. Bu
araþtýrmada evlilik doyumu ölçeðinin güvenilir bir
ölçek olduðu (α=0.89) bulundu.
Eþle iletiþimde sýkýntýlar soru formu
Katýlýmcýlarýn eþleriyle iletiþimlerini belirlemek
amacýyla araþtýrmacý tarafýndan tasarlanan 10 maddelik eþle iletiþimde sýkýntýlar adlý bir soru formu
kullanýldý. Katýlýmcýlar her maddeyi "Hiç katýlmýyorum=1" ile "Tamamen katýlýyorum=5" arasýnda
deðiþen 5 puanlý bir Likert ölçeðini kullanarak
deðerlendirmiþlerdir. Ana bileþenler yöntemi ve
varimaks dönüþümü kullanýlarak yapýlan faktör
analizi sonucuna göre 10 maddenin öz-deðeri 1'den
büyük ve toplam varyansýn %65.68'ini açýklayan
toplam iki faktör altýnda kümelendiði görüldü. Her
faktörde toplanan maddelere verilen yanýtlar
toplanmak ve madde sayýsýna bölünmek suretiyle
eþin olumsuz davranýþlarý ve iletiþimde korkular
adlý iki faktör puaný hesaplandý. Bu þekilde faktör
puanlarý 1 ile 5 arasýnda deðiþmekte ve yüksek
puan iletiþimde fazla sýkýntýya iþaret etmektedir.
Eþle Ýletiþimde Sýkýntýlar Soru Formunun iç-tutarlýk güvenirlik katsayýsý (α=0.89) olarak bulundu.
Ruhsal sorunlar
Katýlýmcýlarýn ruhsal sorunlarýný belirlemek için
ruhsal belirti tarama listesi (SCL-90-R) kullanýldý
(Derogatis 1977). Toplam 90 maddeden oluþan
SCL-90 psikiyatrik tarama amaçlý kullanýlan ve
kiþinin yaþadýðý ruhsal sýkýntýlarý ölçen bir ölçüm
aracýdýr. Dað (1991) tarafýndan Türkçe'ye çevrilen
SCL-90'nýn yeterli düzeyde geçerlik ve güvenirliðe
sahip olduðu bulunmuþtur. Bu araþtýrmada da
SCL-90'ýn iç tutarlýk güvenirlik katsayýsý (α=0.97)
olarak bulundu.
Ýþlem Yolu
Katýlýmcýlar Adnan Menderes Üniversitesi
Araþtýrma ve Uygulama Hastanesi Ruh Saðlýðý ve
Hastalýklarý polikliniðine evlilik sorunlarý nedeniyle
baþvuran ve çalýþmaya katýlmayý kabul eden 34 evli
Klinik Psikiyatri 2012;15:226-237

çiftten oluþmuþtur. Katýlýmcýlar ya araþtýrmacýya
doðrudan baþvurdu ya da poliklinikten yönlendirildi. Katýlýmcýlara araþtýrmanýn amacý, kapsamý ve
kendilerinden beklenenler anlatýlarak katýlmak
isteyip istemedikleri sorularak araþtýrma kapsamýnda kendilerinden anketi doldurmalarý istendi.
Katýlmayý kabul edenler bir bilgilendirilmiþ onam
formunu imzaladýktan sonra anketi doldurmuþlardýr. Katýlýmcýlara araþtýrmaya katýlýp katýlmama kararlarýnýn görüþmelerini etkilemeyeceði
bildirilmiþtir. Sorulan katýlýmcýlardan katýlmayý
kabul etmeyen olmadý. Katýlýmcý eþler anketi birbirlerini etkilemeyecek þekilde ayrý odalarda
doldurdu.
Sayýmsal Çözümleme
Veriler SPSS-9 programý kullanýlarak çözümlendi.
Grup karþýlaþtýrmalarýnda t-testi ve Ki-kare testi
yöntemleri kullanýldý. Evlilik sorunlarýnýn ortaya
çýkmasýna yönelik atýflar ve iletiþimsel sýkýntýlarýn
faktör yapýlarýný incelemek için varimax dönüþümlü ana bileþenler yöntemi kullanýldý. Evlilik doyumu, evlilik tarapisiyle sorunlarýn çözüme kavuþma
þansý ve katýlýmcýlarýn bu yönde gösterebileceklerini düþündükleri çabanýn miktarý ile diðer deðiþkenler arasýndaki baðýntý katsayýlarý Pearson
momentler çarpýmý yöntemi ile hesaplandý.
Katýlýmcýlarýn evlilik doyumu, evlilik tedavisiyle
sorunlarýnýn çözülme þansý ve bu yönde gösterebilecekleri çabayla ilgili algýlarýnýn yordayýcýlarýný
belirlemek için çoklu regresyon yöntemi kullanýldý.
Çoklu regresyon çözümlemesi öncesi bu üç baðýmlý
deðiþkenle diðer deðiþkenler arasýndaki baðýntý katsayýlarý hesaplandý (Tablo 4). Katýlýmcý sayýsýnýn az
olmasý nedeniyle bir baðýmlý deðiþkenle p<0.30
düzeyinde anlamlý bir iliþkisi olan deðiþken regresyon analizine alýndý. Katýlýmcýlarýn evlilik tedavisiyle sorunlarýnýn çözüme kavuþma þansýna iliþkin
algýlarý bu yönde gösterebileceklerini düþündükleri
çaba ile nedensellik açýsýndan ilgisiz göründüðü için
evlilik doyumuyla ilgili regresyon çözümlemesine
alýnmadý. Aralarýndaki nedensellik gözetilerek
katýlýmcýlarýn evlilik terapisinin baþarý þansýnýn yordanan deðiþken olarak yapýlan regresyon çözümlemesine bu yönde gösterebilecekleri çaba algýsý
yordayýcý deðiþkenler arasýna alýnmadý. Ancak
katýlýmcýlarýn evlilik tedavisinin baþarýsýyla ilgili
algýlarý gösterebilecekleri çabayla ilgili regresyon
çözümlemesine alýndý.
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Tablo 4. Kadýn ve erkeklerin atýflar, iletiþim, evlilik doyumu ve ruhsal sýkýntý puanlarý
Deðiþken

Kadýn

Erkek

t*

Ort.

ss

Ort.

ss

Eþin rolü

2.65

0.86

2.41

0.68

1.25

Ekonomik/çalýþma koþullarýnýn rolü

1.23

0.82

1.32

0.69

0.53

Diðerlerinin rolü

1.82

0.89

1.66

0.78

0.80

Eþin olumsuz davranýþlarý

3.59

0.88

3.19

0.91

1.82

Korkular

2.83

1.16

2.86

0.90

0.11

Evlilik doyumu

16.85

5.56

17.48

5.75

0.46

Ruhsal sýkýntý

1.41

0.63

1.01

0.53

2.89**

Atýflar

Ýletiþim

*serbestlik derecesi hepsi için 66; ** p < 0.01.

BULGULAR
Katýlýmcýlarýn sosyodemografik, evlilik, klinik özellikleri ve evlilik tedavisiyle ilgili görüþleri Tablo 3'te
verilmektedir. Tabloda görüldüðü gibi katýlýmcýlarýn çoðu anlaþarak evlenmiþ, kadýnlar erkeklerden daha erken yaþta evlenmiþ [t(66)=5.44,
p<0.001], çoðunun halihazýrdaki evlilikleri ilk
evlilikleri, çoðunun daha önce evlilik veya baþka bir
sorun için profesyonel yardým aramýþ ve çoðunun
tedaviye baþvurmada ortak kararla hareket
etmiþtir. Daha önce evlilik sorunu için profesyonel
yardým arama kadýnlar arasýnda erkeklerden daha
yaygýndýr, α2=4.0, df=1, p<0.05. Çoðunluk evliliklerinde þiddetin olduðunu belirtmiþ ve hakaret,
dikkate almama/tepkisizlik, fiziksel þiddet ve özgürlüðün kýsýtlanmasý en yaygýn þiddet türleri olarak
bildirilmiþtir. Eþlerinin kendilerini dikkate almadýðýný/tepkisiz kaldýðýný belirten kadýnlarýn oraný
bunu belirten erkeklerden daha fazladýr, α2=8.70,
df=1, p<0.01. Katýlýmcýlar tedavi ile sorunlarýnýn
çözüme ulaþma þansýný bunun için gösterebilecekleri çabadan daha düþük görmüþlerdir.
Kadýn ve erkeklerin evlilikle ilgili sorunlarýn ortaya
çýkmasýna yönelik atýflarý, eþle iletiþimde sýkýntýlarý,
evlilik doyumu ve ruhsal sýkýntý puanlarý Tablo 4'te
verilmektedir. Atýflar, iletiþim sýkýntýlarý ve evlilik
doyumu puanlarý açýsýndan iki cinsiyet arasýnda
istatistiksel anlamlý bir fark yokken, kadýnlarýn
SCL-90 genel belirti indeksi puanýnýn erkeklerinkinden yüksek olduðu bulundu.
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Evlilik doyumu, çift terapisi ile sorunlarýn çözüme
kavuþma þansý algýsý ile evlilik-terapisinde çiftlerin
gösterebileceklerini düþündükleri çaba ve olasý yordayýcý deðiþkenler arasýndaki baðýntý katsayýlarý
Tablo 5'te verilmektedir. Tabloda görüldüðü gibi,
kadýnlarýn evlilik doyumuyla on dört, evlilik
tedavisinin baþarý þansýyla sekiz ve bu yönde
gösterebilecekleri çabayla on deðiþken p<0.30
düzeyinde anlamlý bir iliþkiye sahiptir. Erkeklerin
evlilik doyumuyla 8, evlilik tedavisinin baþarý þansýyla 10 ve tedavide gösterebileceklerini düþündükleri çabayla 9 deðiþken p<0.30 anlamlýlýk
düzeyinde iliþkili olduðu bulundu.
Kadýn ve erkeklerin evlilik doyumlarýnýn yordayýcýlarýný belirlemek için yapýlan iki ayrý çoklu
regresyon analizinin sonuçlarý Tablo 6'da verilmektedir. Tabloda görüldüðü gibi erkekler için evlilik
doyumunu eþle iletiþimde eþin olumsuz davranýþlarý
ve toplam þiddet puaný olumsuz yönde, çocuðun
olmasý ise olumlu yönde etkilemektedir. Üç
deðiþkenin doðrusal bileþeni evlilik doyumundaki
deðiþimin (varyansýn) %59'unu açýklamaktadýr.
Toplam þiddet puaný ve eþle iletiþimde korku kadýnlarýn evlilik doyumlarýný olumsuz yönde etkilerken
geç evlenme olumlu yönde etkilemektedir. Üç
deðiþkenin doðrusal bileþeni kadýnlarýn evlilik
doyumundaki deðiþimin %58'ini açýklamaktadýr.
Kadýn ve erkeklerin evlilik tedavisinin sorunlarýný
çözebilme þansýna iliþkin algýlarýnýn yordayýcýlarý
Tablo 7'de verilmektedir. Erkeklerin evlilik doyumKlinik Psikiyatri 2012;15:226-237
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Tablo 5. Kadýn ve erkek katýlýmcýlarýn evlilik doyumu, sorunlarýnýn çözülme þansý ve bunun için gösterebilecekleri çaba ile iliþkili olan etmenler
Deðiþken

Kadýn

Erkek

Doyum

Þans

Çaba

Doyum

Þans

Çaba

Eþin rolü

-0.36*

-0.06

0.47*

-0.44*

-0.52*

-0.29*

Ekonomik/çalýþma koþullarýnýn rolü

-0.12

-0.09

-0.30*

-0.17

0.16

0.06

Diðerlerinin rolü

-0.23*

0.13

0.25*

-0.09

-0.22*

-0.12

Eþin olumsuz davranýþlarý

-0.58*

-0.26*

0.02

-0.61*

-0.49*

-0.43*

Korkular

-0.48*

-0.45*

-0.20*

-0.40*

-0.39*

-0.24

Ruhsal sýkýntý

-0.06

-0.01

-0.14

-0.03

-0.06

-0.15

Evlilik doyumu

-----

0.43*

0.22*

-----

0.56*

0.48*

Þans

0.43*

-----

0.49*

0.56*

-----

0.70*

Çaba

0.22*

0.49*

-----

0.48*

0.70*

-----

Çalýþma durumu**

0.01

-0.17

-0.08

-0.17

0.34*

0.29*

Çocuk**

-0.22*

-0.02

0.04

0.26*

0.40*

0.15

Evlilikte þiddet**

-0.57*

-0.35*

-0.30*

-0.31*

-0.02

-0.20*

Þiddet puaný

-0.59*

-0.36*

-0.23*

-0.44*

-0.10

-0.24*

Ailenin geliri

-0.10

-0.09

0.07

0.12

0.34*

0.03

Evlenme þekli**

-0.21*

-0.12

0.20*

0.15

0.39*

0.09

Ayrýlýp ayrýlmama**

-0.25*

-0.01

-0.08

0.10

-0.03

-0.12

Evlenme yaþý

0.45*

0.09

-0.06

0.07

0.10

0.28*

Evlilik öncesi eþi tanýma süresi

0.29*

0.28*

-0.01

0.02

0.10

0.13

Yaþ

-0.10

-0.10

0.15

-0.01

-0.02

-0.14

Eðitim

0.10

0.14

-0.06

-0.07

-0.05

0.02

Evlilik süresi

-0.23*

-0.15

0.08

-0.04

-0.08

-0.22*

Psikolog/psikiyatriste gitme**

-0.17

-0.21*

-0.23*

-0.17

-0.05

-0.11

Atýflar

Ýletiþim

*p < 0.30; ** nokta-çift serili baðýntý katsayýsý

larýnýn yüksek olmasý evlilik tedavisinin baþarý þansýna iliþkin algýlarýný arttýrýrken, evlilik sorunlarýnýn
ortaya çýkmasýný eþlerine atfetmeleri bu þans
algýlarýný azaltmaktadýr. Ýki deðiþkenin doðrusal
bileþeni, erkeklerin evlilik sorunlarýnýn tedaviyle
çözülebileceði ile ilgili görüþlerindeki deðiþimin
%41'ini açýklamaktadýr. Kadýn katýlýmcýlarýn tedavi
ile sorunlarýnýn çözüme kavuþma þansýyla ilgili
görüþlerini eþleriyle iletiþimde yaþadýklarý korku
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azaltmaktadýr. Bu deðiþken kadýnlarýn tedavi ile
sorunlarýnýn çözüme kavuþup kavuþmayacaðý
yönündeki görüþlerindeki deðiþimin %20'sini açýklamaktadýr.
Kadýn ve erkeklerin evlilik tedavisi için gösterebilecekleri çabanýn yordayýcýlarý Tablo 8'de verilmektedir. Erkeklerin tedavileri için gösterebilecekleri
çabayý evlilik doyumu algýlarý olumlu etkilemekte
ve bu deðiþken tek baþýna, gösterilebilecek çaba
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Tablo 6. Kadýn ve erkek katýlýmcýlar için evlilik doyumunun yordayýcýlarý

b

R2

t

p<

1. Eþle iletiþimde eþin olumsuz davranýþlarý

-0.61

0.37

4.32

0.001

2. Þiddet toplam puaný

-0.34

0.12

2.62

0.001

3. Çocuk olup olmadýðý

0.32

0.10

2.66

0.05

1. Þiddet puaný toplamý

-0.59

0.35

4.15

0.001

2. Evlenme yaþý

0.40

0.16

3.12

0.005

3. Eþle iletiþimde korku

-0.31

0.07

2.29

0.05

Yordayýcý deðiþkenler
Erkekler

Kadýnlar

Tablo 7. Kadýn ve erkek katýlýmcýlar için evlilik sorunlarýnýn çözümü için evlilik tedavisinin baþarýlý olma þansýnýn
yordayýcýlarý

b

R2

t

p<

1. Evlilik doyumu

0.56

0.31

3.79

0.005

2. Evlilik sorunlarýnýn ortaya çýkýþýnda eþin rolü

-0.35

0.10

2.24

0.05

-0.45

0.20

2.82

0.01

Yordayýcý deðiþkenler
Erkekler

Kadýnlar
1. Eþle iletiþimde korku

Tablo 8. Kadýn ve erkek katýlýmcýlarýn evlilik terapisinde gösterebilecekleri çabanýn yordayýcýlarý

b

R2

t

p<

0.48

0.23

3.11

0.005

1. Evlilik sorunlarýnýn çözümünde terapinin þansý

0.49

0.24

3.21

0.005

2. Evlilik sorunlarýnýn ortaya çýkýþýnda eþin rolü

0.50

0.25

3.95

0.001

3. Evlilikte þiddet olup olmadýðý

-0.34

0.09

2.60

0.005

Yordayýcý deðiþken
Erkekler
1. Evlilik doyumu
Kadýnlar

miktarýndaki deðiþimin %23'ünü açýklamaktadýr.
Çift tedavisinin algýlanan baþarý þansý ile evlilik
sorunlarýnýn ortaya çýkmasýndan eþlerini sorumlu
tutmalarý kadýnlarýn tedavide gösterebileceklerini
düþündükleri çaba miktarýný arttýrýrken evliliklerinde þiddet olmasý bu çaba miktarýný azaltmaktadýr. Üç deðiþkenin doðrusal bileþeni kadýnlarýn

234

tedavileri için gösterebileceði çaba miktarýndaki
deðiþimin %58'ini açýklamaktadýr.
TARTIÞMA
Ýliþki sorunu nedeniyle yardým arayan 34 evli çift ile
gerçekleþtirilen bu çalýþma evlilik doyumu ve evlilik
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tedavisiyle ilgili katýlýmcýlarýn görüþ ve algýlarýný
araþtýrmýþtýr. Çalýþmadan elde edilen bulgular,
katýlýmcýlarýn çoðunun evliliklerinin anlaþarak oluþtuðunu ve ilk evlilikleri olduðunu göstermiþtir.
Evliliklerinde iliþki problemi yaþayan çiftler ilk
baþta ayrýlmakta, ayrý oturmakta ve iliþki sorunlarýný aþmak için deðiþik uzmanlardan yardým
arayýþýnda bulunmaktadýrlar. Bu çalýþma kapsamýnda yardým aramadan önce katýlýmcýlarýn yaklaþýk
%40'ýnýn ayrýlmýþ veya ayrý oturmuþ olduklarý ve
evlilik sorunu nedeniyle bir psikolog veya psikiyatrdan yardým aramýþ olduklarý bulunmuþtur. Ýliþki
sorunlarý için bir uzmandan yardým arama fikrinin
oluþmasý ve uygulanmasý çiftler arasýnda ortak
karar almayý gerektirir. Çalýþmaya katýlan çiftlerin
yaklaþýk üçte birinin ortak kararla hareket edebildikleri, yarýsýnýn bir diðerinin fikrine uyduðu ve
kalanlarýn da baþkalarýnýn tavsiyelerine uyarak
yardým arayýþýnda bulunduðu görülmektedir.
Ýliþki sorunu yaþayan çiftler arasýnda þiddet olaylarýnýn yaygýn olma olasýlýðý yüksektir. Þiddet, iliþki
sorunlarýnýn hem sonucu hem de nedeni olabilir.
Toplumumuzda aile içi þiddetin yaygýn olduðu bilinen bir gerçektir. Kýsýtlý bir örnek büyüklüðüyle
yapýlmýþ olmasýna raðmen bu çalýþmanýn verileri
bunu doðrulamaktadýr. Ülkemizdeki evli çiftlerle
yapýlan birçok bilimsel araþtýrmanýn (Celbiþ ve
Gökdoðan 2005, Erbek ve ark. 2004, KSGM 2009
Özyurt ve Deveci 2011) bulgularýyla uyumlu olarak
katýlýmcýlarýn %75'i evliliklerinde þiddetin olduðunu bildirmiþtir. Bildirilen en yaygýn þiddet türleri
hakaret, dikkate alýnmama/tepkisizlik, fiziksel þiddet ve özgürlüðün kýsýtlanmasýdýr. Þiddetin uygulayýcýsý çoðu zaman erkektir. Þiddet olup olmadýðý
bildiriminde kadýn ve erkeklerin farklýlýk göstermemesi eþlerin bu konuda doðruyu söylüyor olabileceðini veya her iki tarafýn da þiddet uyguladýðýný
gösteriyor olabilir.
Psikoterapi uygulamalarýnda danýþanýn tedaviyle
ilgili beklentileri önemlidir. Uygulanacak terapi
yöntemine özgü olmayan etmenler olarak nitelendirilen danýþan beklentileri, tedavinin baþarýlý
algýlanmasý ve insanlarýn terapide gösterebileceklerini düþündükleri çaba olarak iki þekilde kavramsallaþtýrýlmaktadýr. Prochaska ve Norcross (2003)
danýþanýn olumlu beklentiye sahip olmasýnýn
psikoterapide saðaltýmýn þansýný arttýrdýðýný belirtmektedir. Bu çalýþmanýn bulgularýna göre evlilik
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sorunu nedeniyle yardým arayan çiftlerin evlilik
terapisiyle ilgili orta düzeyde (%66) bir baþarý beklentisine sahip olduklarý görülmektedir. Evlilik
tedavisinin orta düzeyde baþarýlý olabileceðini
düþünen katýlýmcýlar, terapide gösterebilecekleri
çabayý %81 gibi yüksek bir düzeyde bildirmiþlerdir.
Bunun nedeni büyük bir olasýlýkla katýlýmcýlarýn
terapinin etkililiðiyle ilgili yeterli bilgi sahibi olmamalarý fakat gösterebilecekleri çaba konusunda
istekli olarak durumu kestirebilme þanslarýnýn
olmalarý olabilir.
Ýnsanlarýn evliliklerinden aldýklarý doyum birlikte
olmaya devam etmelerinin en önemli nedenidir.
Kiþi evliliðinden doyum alamýyorsa evlilik dýþý iliþkiler gibi baþka arayýþlar içerisine girebilir. Evlilik
doyumu bir anlamda evli çiftleri bir arada tutan
yapý harcýdýr. Erkeklerin evliliklerinden aldýklarý
doyumu belirleyen etmenlere bakýldýðýnda,
iletiþimde eþlerinin dikkate almama, dinlememe,
duygu ve isteklerini anlamama, ciddiye almama ve
benzeri olumsuz davranýþlarý ile eþler arasý þiddet
olaylarýndaki artýþ evlilik doyumlarýný azaltýrken
çocuk sahibi olmalarý söz konusu doyumu arttýrdýðý
dikkati çekmektedir. Kadýnlarýn evlilik doyumunu
ise þiddet olaylarýnýn sayýsý ile eþlerine duygularýný,
sorunlarýný açamama ve bir þey istemekten korkma
azaltýrken, geç evlenme arttýrmaktadýr. Eþler arasý
þiddet olaylarý ve iletiþimde yaþanan sýkýntýlar hem
erkek hem de kadýn için evlilik doyumunu azaltmaktadýr. Erkekler iletiþimde sayýlma, dinlenme,
ciddiye alýnmaya, duygu ve isteklerinin bilinmesine
önem verirken, kadýnlar eþlerine duygularýný,
sorunlarýný ve isteklerini korkmadan söyleyebilme
gibi konulara önem vermektedirler. Söz konusu
farklýlýklar toplumsal cinsiyet rolleriyle uyumlu
sayýlabilir. Çocuk sahibi erkeklerin evlilik doyumlarýnýn fazla olmasý, onlarýn iliþkide konumlarýný
güçlendiren bir durum olarak görülmesiyle iliþkili
olabilir. Geç evlenen kadýnlarýn evlilik doyumlarýnýn fazla olmasý, bu kiþilerin daha fazla eðitim
alarak kendi ayaklarý üzerinde durabilen bireyler
olmalarý ile iliþkili olabilir. Nitekim çalýþma verileri
bu görüþü doðrular niteliktedir. Kadýnlarýn evlenme yaþý ile eðitimleri arasýnda istatistiki anlamlý
doðrusal bir iliþki bulunurken (r(34)=0.38, p<0.05)
erkekler için böyle bir iliþki anlamlý deðildir
(r(34)=0.26, p>0.05).
Danýþanlarýn terapiyle ilgili olumlu beklenti
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içerisinde olmalarý tedavinin baþarý þansýný olumlu
yönde etkilemektedir. Tedaviden olumlu beklenti,
danýþaný saðaltýmýn gerekliliklerini yerine
getirmede istekli hale getirebilir. Araþtýrmadan
elde edilen veriler bu öngörüyü doðrular niteliktedir. Katýlýmcýlarýn evlilik terapisiyle sorunlarýnýn
çözülme þansýna iliþkin görüþleri ile tedavide
gösterebilecekleri çaba arasýnda istatistiki anlamlý
bir iliþkinin (r(68)=0.58, p<0.0001) bulunduðu
görülmektedir. Evlilik tedavisinin sonuçlarý hakkýnda olumlu beklenti içinde olan katýlýmcýlar, terapide daha fazla çaba gösterebileceklerini belirtmektedirler. Bununla baðlantýlý olarak Sungur (1994),
tedavi konusunda güdülenmiþ danýþanlarýn terapi
sýrasýnda kendilerine verilen ev ödevlerini yerine
getirme konusunda uyumlu davrandýklarýný, bunun
da iyileþmeyi kolaylaþtýrdýðýný belirtmektedir. Çalýþmadan elde edilen bulgular deðerlendirildiðinde
katýlýmcýlarýn tedaviyle ilgili olumlu beklentiye
sahip olmasý onlarýn terapi sürecine katýlýmlarý
konusunda daha istekli olabileceklerine iþaret ediyor olabilir.
Katýlýmcýlarýn çift tedavisinin sorunlarýn çözümündeki baþarý þansýný deðerlendirmeleriyle hangi
etmenlerin etkilediði incelendiðinde, kadýn ve
erkekler arasýnda farklýlýklarýn olduðu görülmektedir. Evlilik doyumu yüksek olan erkekler, çift terapisinin baþarý þansýný yüksek görürken, evlilik
sorunlarýnýn ortaya çýkýþýný eþlerine baðlayanlar
tedavinin baþarý þansýný düþük deðerlendirmektedirler. Evlilik doyumu yüksek olan erkeklerin
tedavinin baþarý þansýyla ilgili deðerlendirmeleri,
kendi isteklerini; iliþki sorunlarýnýn ortaya çýkýþýný
eþlerine atfetme ise, erkeklerin iliþkisel yetersizlik
algýlarýný yansýtýyor olabilir. Kadýnlarýn eþleriyle
iletiþimde yaþadýklarý korku, tedavinin baþarý þansýyla ilgili deðerlendirmeleri üzerinde olumsuz bir
etkiye sahiptir. Kadýnlarýn eþlerine duygularýný,
sorunlarýný ve isteklerini söylemekten korkmalarý
yaþadýklarý iliþki sorunlarýný evlilik terapisinin de
deðiþtiremeyeceðine inanmalarýna yol açýyor olabilir.
Evlilik terapisinde katýlýmcýlarýn gösterebileceðini
düþündükleri çabanýn düzeyini etkileyen faktörlerin neler olduðunun bilinmesi, bu hizmetten
yararlanmak isteyen kimselerin saðaltýmýn gereklilikleri konusunda istekli hale gelmelerinin saðlanmasý yönünde önemli ipuçlarý verebilir. Erkeklerin
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evliliklerinden aldýklarý doyumun yüksek olmasý
evlilik tedavisinde gösterebileceklerini düþündükleri çabanýn düzeyini arttýrmaktadýr. Kadýnlarda ise
evlilik sorunlarýnýn ortaya çýkýþýný eþlerine atfetme
ve evlilik sorunlarýnýn çözümünde çift terapisinin
baþarýlý olabileceðini düþünme tedavide gösterebileceklerini düþündükleri çabanýn düzeyini arttýrýrken, evliliklerinde þiddetin olmasý azaltmaktadýr. Evliliklerinden mutluluk duyan erkekler,
rasyonel bir biçimde sorunun düzeltilmesi için
yapýlacaklar konusunda çaba sarf edebileceðini
belirtmektedirler. Evlilik sorunlarýnýn ortaya çýkmasýný eþlerine baðlayan kadýnlar, eþlerini eðitip
düzeltebilecekleri yönündeki inançlarý doðrultusunda çaba gösterebileceklerini düþünüyor olabilirler. Ancak kadýn açýsýndan evlilikte þiddetin
olmasý bir sýnýr gibi gözükmektedir. Þiddet varsa
kadýn "çaba göstermem" demektedir.
Daha önce belirtildiði gibi ülkemizde evlilikle ilgili
bilimsel çalýþmalarýn neredeyse tamamý iyi eðitim
görmüþ büyük kentli örneklemlerle gerçekleþtirilmiþtir. Onun için eðitim seviyesi görece düþük ve
kýrsal kesimde evlilik sorunu yaþayan kimselerle
yapýlacak çalýþmalara gereksinim vardýr. Evliliklerinde sorun yaþayan 34 Aydýn'lý çiftle gerçekleþtirilen bu çalýþmanýn sonuçlarý, katýlýmcýlarýn evlilik
doyumu, çift terapisinin etkililiðiyle ilgili görüþleri
ve tedavide gösterebileceklerini düþündükleri
çabanýn düzeyiyle iliþkili olabilecek etmenler
hakkýnda önemli ipuçlarý saðlamaktadýr. Çift terapisi için baþvuran kimselerin evlilik doyumu ve
terapiyle ilgili görüþlerinin deðerlendirmesinde,
iliþkilerinde yaþadýklarý þiddet olaylarý, iletiþim
sorunlarý, evlilik sorunlarýnýn ortaya çýkýþýyla ilgili
atýflarý ile çocuk sahibi olup olmama ve evlenme
yaþý gibi demografik özelliklerinin göz önüne alýnmasý faydalý olacaktýr. Ancak birtakým yöntembilimsel nedenlerden ötürü çalýþmadan elde edilen
bulgularýn genellenebilirliði konusunda dikkatli
olunmalýdýr. Ýlk olarak araþtýrmanýn gerçekleþtirildiði örneklemin küçüklüðü bir kýsýtlýlýk yaratabilir. Ýkinci olarak, evlilik doyumu ve evlilik terapisiyle ilgili görüþlerle iliþkili etmenler arasýndaki
iliþkiler nedensellik içermez. Örneðin, çift terapisinin faydalý görülmesiyle gösterebilecek çaba
iliþkili olsa da, bu iliþkiden hareketle, çabanýn terapiyi yararlý görmenin sonucu olduðu yargýsýna
varýlamaz. Üçüncü olarak, araþtýrmada kullanýlan
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ölçüm araçlarýndan bazýlarýnýn araþtýrma gereklilikleri doðrultusunda araþtýrmacý tarafýndan
geliþtirilmiþ olup geçerliklerinin sýnanmamýþ olmasý
ciddi bir sýnýrlýlýk oluþturmaktadýr. Bu haliyle
araþtýrmanýn sonuçlarý ön bulgu olarak kabul
edilebilir.
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