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ÖZET

Amaç: Obez hastalarda normal kiloda olanlara göre daha
fazla kısıtlayıcı yeme davranışı görülmektedir. Bu tarz
davranışlar kaçıngan baş etme stratejilerine yol açarak
depresif semptomların artmasına neden olduğu
düşünülmektedir. Bu çalışmada bariatrik cerrahiye
başvuran bireylerde kısıtlayıcı yeme davranışı ile depresyon arasındaki ilişkide yeme, kilo ve beden imgesi
endişelerinin aracılık rolünün araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışma örneklemi 2016-2018 yılları arasında
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bariatrik cerrahi amacıyla başvuran morbid obez hastalardan
oluşturulmuştur. Katılımcılar için sosyodemografik veri
formu, Beck Depresyon Ölçeği ve Yeme Bozukluğu
Değerlendirme Ölçeği doldurulmuştur. Gözlenen
değişkenlerin örtük değişkenleri temsil etme derecesi
doğrulayıcı ölçme modeli ile değerlendirilmiştir.
Ardından değişkenler arasında ilişki örüntüsü yapısal
model testi ile incelenmiştir. Doğrulayıcı ölçme modelinde ve yapısal eşitlik modelinde çoklu uyum indeksleri
kullanılmıştır. Bulgular: Çalışma grubu 224 katılımcıdan
(yaş ort. 37.6±12.9) oluşturulmuştur. Katılımcıların ortalama vücut kitle indeksi 45.5±5.9’dir. Depresyon, endişe
ve kısıtlayıcı yeme davranışı olmak üzere üç örtük
değişken
oluşturulmuştur.
Ölçme
modelinin
doğrulanmasından sonra depresyon ile kısıtlayıcı yeme
davranışı arasında endişenin aracılık rolü yol analizi ile
incelenmiştir. Değişkenler arasındaki varyans ilişkileri
incelendiğinde kısıtlı yemenin endişedeki varyansın
%76’sını, endişenin ise depresyondaki varyansın %25’ni
açıkladığı görülmüştür. Sonuç: Obeziteye psikiyatrik
açıdan yaklaşırken kişinin yemesi, kilo ve beden imgesi
endişelerini göz önünde bulunduran bir yaklaşımı benimsemek tedavinin başarı şansını arttırabilir. İlgili
endişelerdeki azalma kısıtlayıcı yeme ve depresyon
düzeylerinde azalmaya neden olabilir.
Anahtar Sözcükler: Bariatrik cerrahi, depresif belirtiler,
kısıtlama, bilişsel semptomlar

SUMMARY

Objective: Patients with obesity have more restrictive
eating behavior than those of normal weight, and are
thought to cause depressive symptoms by leading to
avoidant coping strategies. In this study, it was aimed to
investigate the mediating role of eating, shape and
weight concern the relationship between restricted eating and depression in individuals applying to bariatric
surgery. Method: The study sample was composed of
patients with morbid obesity who applied to Ondokuz
Mayıs University Faculty of Medicine for bariatric surgery
between 2016-2018. The sociodemographic data form,
Beck Depression Scale and Eating Disorder Rating Scale
were filled by the participants. The degree of representation of the observed variables to implicit variables was
evaluated by the confirmatory measurement model.
Then, the relationship pattern between variables was
examined with the structural model test. Multiple fit
indices were used in the confirmatory measurement
model and the structural equation model. Results: The
study group consisted of 224 participants (mean age
37.6 ± 12.9). The average BMI of the participants is 45.5
± 5.9. Three implicit variables were created, namely
depression, anxiety, and limited eating. After confirming
the measurement model, the mediating role of anxiety
between depression and limited eating behavior was
examined by path analysis. When the variance relations
between the variables were examined, it was seen that
restricted eating explained 76% of the variance in anxiety and 25% of the variance in depression. Discussion:
Treating obesity from a psychiatric perspective, adopting
an approach that takes into account the anxiety about
eating, body weight and body image may increase the
success of the treatment. A decrease in related anxiety
can lead to reduced eating and depression levels.
Key Words: Bariatrics, depressive symptoms, restraint,
cognitive symptoms
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GİRİŞ
Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre vücut kitle
indeksinin (VKİ) 30’un üzerinde olması durumunda kişi obez olarak kabul edilmektedir ve tahminlere göre dünyada 500 milyonun üzerinde obez
birey yaşamaktadır (1). Yine DSÖ’ye göre yaklaşık
264 milyon kişinin depresyon tanısı vardır (2).
Obezite etyolojisinde genetik, biyolojik ve çevresel
risk faktörleri yanında psikolojik risk faktörleri de
rol oynamaktadır (3). Aynı zamanda obeziteye
birçok psikiyatrik hastalık eşlik edebilmektedir.
Obez bireylerde klinik tabloya % 20-45 sıklıkta
depresyon tanısı eşlik edebilmektedir (4). Obezite
ile depresyon arasında iki yönlü bir ilişki vardır.
Yani obez kişilerde depresyon, depresyonu olan
kişilerde obezite gelişme olasılığı artmaktadır (5).
Tedavi arayışında olan obez hastalarda da depresif
belirtiler sıklıkla görülmektedir (6). Bu yakın
ilişkide ortak biyolojik mekanizmaların rol
oynayabileceği düşünülmüştür (7).
Obezitede birçok psikososyal faktör araştırılmış ve
bu değişkenler arasında ilişkiler bulunmuştur.
Obez kadınlarda obez olmayanlara göre psikolojik
stres düzeyi, yeme endişesi (eating concern), kilo
endişesi (weight concern), beden imgesi endişesi
(body image concern) ve kısıtlayıcı yeme
davranışlarında
(restraint)
artış
olduğu
görülmüştür (8). Obez kadınların yaklaşık %
81’inin mevcut kilolarından hoşnutsuz olduğu
saptanmıştır (9). Vücut kitle indeksi arttıkça kişinin
beden imgesi memnuniyetsizliğinin (body image
dissatisfaction) de bununla ilişkili olarak arttığı
gösterilmiştir (10). Ancak tedavi arayışında olan
obez hastalarda psikososyal faktörleri araştıran
çalışma sayısı oldukça azdır. Obezite için tedavi
arayan grupta beden imgesi ve kilo endişeleri en
merkezi belirtilerdendir (6). Beden imgesi
endişesinin yüksek olması 10 yıllık tedavi sonucunda daha fazla kilo verme ile ilişkili bulunmuştur
(11). Obez bireylerde diyet ve egzersiz ile beraber
kilo verme sonucunda kişilerin beden imgesi memnuniyetsizliklerinde de azalma görülmektedir (12).
Beden algısını olumlu yönde değiştirmeye yönelik
yapılan girişimler obez bireylerde daha sağlıklı
beslenme davranışlarında artış sağlayabilmektedir
(13). Bir yıllık takip çalışmasında obez hastalara
uygulanan bilişsel veya davranışçı psikoterapilerin
kişilerin benlik saygısı, beden imgesi, yeme ve kilo
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endişeleri üzerinde olumlu etkileri olduğu
görülmüştür (14). Obez bireylerde depresyon ve
beden algısındaki olumsuzluklar tedaviye katılım
ve uyumu bozabilmektedir (15).
Kısıtlayıcı yeme, kişinin kilosunu düzenlemek veya
beden imgesinin şeklini değiştirmek için sergilediği
azalmış besin veya kalori alımı ile karakterize
davranışlardır. Obez bireylerde normal kiloda olanlara göre daha fazla kısıtlayıcı yeme davranışı
görülmektedir (16, 17). Kısıtlayıcı yeme davranışı,
eşlik eden psikopatolojinin şiddeti ile ilişkilidir (8).
Calugi ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada
obezite tedavisi için başvuran hastalarda kısıtlayıcı
yeme puanlarında yükseklik saptanmıştır (3).
Kesitsel olarak yapılan bir çalışma sonucuna göre
1995 ile 2015 arasında katı diyet kısıtlaması yapan
obezitesi olan hasta sıklığında 3.8 katlık bir artış
olmuştur (18). Başlangıçta artmış kısıtlayıcı yeme
davranışı sergileyenlerde tedavi sonucunda kilo
verme miktarı daha fazla olmaktadır (19). Obez
hastalarda kısıtlayıcı yeme ile beden imgesi
memnuniyetsizliği ve düşük kilo öz-yeterliliği
(lower weight self-efficacy) arasında anlamlı ilişki
vardır (20). Obez bireylerde sıklıkla görülen kilo ile
ilgili ayrımcılık hissetme direkt olarak depresif
semptomları arttırırken aynı zamanda kişide
kaçıngan baş etme stratejilerine yol açarak da
depresif semptomların artmasına neden olmaktadır
(21). Obezite ile depresif semptomlar arasındaki
ilişkide kişinin kilo ile ilgili ayrımcılık hissetmesi
(22)
ve
kişinin
görünümünü
olumsuz
değerlendirmesi (23) aracı rol oynayabilir. Eğitim
düzeyine göre hastaların gruplandırıldığı bir
çalışmada obezite, beden imgesi memnuniyetsizliği
ve depresyon arasındaki ilişkiye bakıldığında;
eğitim düzeyi fark etmeksizin beden imgesi
memnuniyetsizliğinin depresyon ile obezite
arasındaki ilişkiye aracılık ettiği bulunmuştur (24).
Çalışmamızda bariatrik cerrahiye başvuran morbid
obeziteli bireylerde kısıtlayıcı yeme ile depresyon
arasındaki ilişkiye bakılacak ve bu ilişkide yeme,
kilo ve beden imgesi endişelerinin aracı rolü test
edilecektir. Yazında bu konuda daha önce yapılmış
bir çalışmaya rastlanmamıştır.
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YÖNTEM
Çalışma örneklemi 2016-2018 yılları arasında
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne
bariatrik cerrahi amacıyla başvuran morbid obez
hastalardan (VKİ≥40) oluşturulmuştur. Çalışmaya
yeme bozuklukları dahil psikiyatrik bir hastalık
tanısı olanlar dahil edilmemiştir. Araştırmaya 224
katılımcı dahil edilmiştir. Katılımcılar için bir
araştırma görevlisi tarafından sosyodemografik veri
formu, psikolog tarafından Beck Depresyon Ölçeği
ve Yeme Bozukluğu Değerlendirme Ölçeği
doldurulmuştur. Her bir katılımcı için uygulama
süresi yaklaşık 30 dakika sürmüştür. Çalışmaya
dahil edilen katılımcılardan bilgilendirilmiş onam
formu alınmıştır. Araştırmanın yürütülebilirliğine
ilişkin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Klinik
Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 2019/717 karar
numarası ile onay alınmıştır.
Veri Toplama Araçları
Beck Depresyon Ölçeği: Beck Depresyon Ölçeği
(BDÖ) erişkinlerde depresif belirtilerin şiddetini
ve değişimini ölçmek üzere Beck ve arkadaşları
tarafından geliştirilen 21 sorudan oluşan bir ölçektir (25). Sağlıklı kişilere ve psikiyatrik hasta
gruplarına uygulanabilen öz bildirim ölçeğidir.
Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Hisli
tarafından yapılmıştır (26).
Yeme Bozukluğu Değerlendirme Ölçeği: Yeme
Bozukluğu Değerlendirme Ölçeği (YBDÖ) 28
sorudan oluşan bir özbildirim ölçeğidir. Beş alt
ölçekten oluşmaktadır: kısıtlı yeme, beden imgesi
endişesi, kilo endişesi, yeme endişesi ve
tıkınırcasına yeme. Fairburn ve Beglin tarafından
1994 yılında geliştirilmiş bir ölçektir (27). Türkçe

geçerlik ve güvenirlik çalışması Baktıroğlu ve
arkadaşları tarafından yapılmıştır (28).
İstatistiksel Analiz
Veri setinin normallik sayıltılarını karşıladığı belirlendikten sonra önce depresyon ile kısıtlayıcı yeme
arasındaki ilişki incelenmiştir. Bundan sonra
endişenin (kilo, yeme ve beden imgesine
endişeleri) kısıtlayıcı yeme davranışı ile depresyon
arasındaki aracılık etkisi yapısal eşitlik modellemesi ile incelenmiştir. Veriler SPSS 21 ve LISREL
8.80 istatistik paket programları kullanılarak analiz
edilmiştir.
Çalışmada depresyon, endişe ve kısıtlayıcı yeme
davranışı olmak üzere üç örtük değişken
oluşturulmuştur. Bireyin beden imgesini ve kilosunu kontrol için girdiği davranışları değerlendiren
YBDÖ’nün kısıtlı yeme alt ölçeği için parselleme
yöntemi kullanılarak yapay olarak iki parsel
oluşturulmuştur.
Endişe
örtük
değişkeni
YBDÖ’nün alt ölçekleri olan bireyin kilo endişesi,
yeme endişesi ve beden imgesi endişesini içeren
gözlenen değişkenler ile değerlendirilmiştir. Tek
boyutlu olan BDÖ için ise parselleme yöntemi
kullanılarak yapay olarak üç parsel kullanılmıştır.
Şekil 1’de araştırmanın hipotetik modeli
sunulmuştur.
Baron & Kenny (1986)’nin (29) aracılık etkisine
yönelik sayıltılarından faydalanılmış olup,
değişkenler arasında ilgili sayıltıların sağlandığı
görülmüştür. Gözlenen değişkenlerin örtük
değişkenleri temsil etme derecesi doğrulayıcı ölçme
modeli
ile
değerlendirilmiştir.
Ardından
değişkenler arasında ilişki örüntüsü yapısal model
testi ile incelenmiştir. Doğrulayıcı ölçme mo-

Şekil 1. Hipotetik Araştırma Modeli
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Yapısal Model Testi
Ölçme modelinin doğrulanmasından sonra
depresyon ile kısıtlayıcı yeme davranışı arasında
endişenin aracılık rolü yol analizi ile incelenmiştir.
Tablo 3’teki yapısal modelin gerekli uyum iyiliği
ölçütlerini sağladığı (30) ve değerlerin kabul
edilebilir aralıkta olduğu söylenebilir.

delinde ve yapısal eşitlik modelinde çoklu uyum
indeksleri olan χ2, χ2/sd, RMSEA, GFI, CFI ve
SRMR kullanılmıştır.
BULGULAR
Araştırma örneklemi 18-65 yaş aralığında
(37.65±12.96), 149 kadın ve 75 erkek katılımcıdan
oluşmaktadır. Katılımcıların ortalama VKİ’si
45.55±5.91’dir. Katılımcıların sosyodemografik
özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir.
Doğrulayıcı Ölçme Modeli
Doğrulayıcı ölçme modelinin uyum iyiliği değerleri
incelendiğinde ölçme modelinin uyum iyiliği indeksleri için gerekli değerleri sağladığı, bir diğer
anlatımla
ölçme
modelinin
doğrulandığı
görülmüştür (χ2=58.79, sd=17,
χ2/sd=3.45,
RMSEA= 0.086; GFI= 0.96, CFI= 0.98, SRMR=
0.038). Depresyon, endişe ve kısıtlı yeme
değişkenlerini temsil eden gözlenen değişkenlerin
geçerli olduğu söylenebilir. Ölçme modelindeki
değişkenler arasındaki ilişki örüntüsü Tablo 2’de
sunulmuştur (p <.01).

Şekil 2 incelendiğinde kısıtlayıcı yeme ile depresyon arasındaki ilişki başlangıçta .63 iken endişenin
aracılık etkisi ile istatistiksel olarak anlamsız bir
düzeye (.21) gerilemiştir (p> .01). Buradan yola
çıkarak kısıtlayıcı yeme davranışı ile depresyon
arasındaki ilişkiye endişenin tümden aracılık ettiği
söylenebilir. Değişkenler arasındaki varyans
ilişkileri
incelendiğinde
kısıtlayıcı
yeme
davranışının endişedeki varyansın %76’sını,
endişenin ise depresyondaki varyansın %25’ni
açıkladığı görülmüştür.
TARTIŞMA
Çalışmamız sonucunda tedavi arayışındaki morbid
obez bireylerde kısıtlayıcı yeme ile depresyon
arasındaki ilişkiye yeme, kilo ve beden imgesi
endişelerinin tümden aracılık ettiği bulunmuştur.
Bir diğer anlatımla kişinin yiyeceği kısıtlamaya
yönelik çabalarının yoğunluğu depresif belirtilerinin yoğunluğu ile ilişkili olmakla birlikte,
bireyin kısıtlayıcı yeme davranışının artışı ile ilişkili
olarak beden imgesine, kilosuna ve yemeye yönelik
endişesi artmakta, ilgili endişeler de depresif
semptomları yordamaktadır. Bireyin kısıtlayıcı
yeme davranışlarının yoğunluğu bireyin endişesi
üzerinde, bu endişe de depresif semptomları
üzerinde belirleyici bulunmuştur. Tartışmada bu
değişkenler ayrı olarak incelenecektir.
Obez bireylerde psikolojik süreçlerin birbiri ile
yoğun ve karmaşık bir ilişkisi vardır (6).
Homeostatik obezite teorisine göre obezite; kilo,
beden imgesi memnuniyetsizliği, affekt ve besin
alımı arasındaki karşılıklı etkileşimler sonucunda
açığa çıkmaktadır. Sağlıklı bireylerde bu dört
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*Not. Kısıtlı = Kısıtlı yeme, KISITLI1= Kısıtlı yeme puanı parsel 1, KISITLI2= Kısıtlı yeme puanı parsel
2, Bedenend= Beden imgesi endişesi, Yeme end.= yeme endişesi, Kilo end= kilo endişesi, Dep= depresyon, DEP1 = Depresyon puanı parsel 1, DEP2= Depresyon puanı parsel 2, DEP3 = Depresyon puanı
parsel 3
değişken ve bunlara ek olarak başka değişkenler
denge içindedir. Obezitenin başlangıcında bu dört
değişkenden birindeki olumsuza yönelik (olumsuz
affekt, kiloda artış, besin alımında artış veya beden
imgesi
memnuniyetsizliği)
artışın
“Memnuniyetsizlik
Çemberini
(Circle
of
Discontent)” harekete geçirerek bu değişkenler
arasında kısır döngüye neden olabileceği öne
sürülmüştür (31). Bu teoriye göre obeziteye giden
yol affektif, bilişsel ve davranışçı öğeler içermektedir. Çalışmamızda da morbid obez kişilerde belli
bilişsel (yeme, kilo ve beden imgesi endişesi), affektif (depresif belirtiler) ve davranışçı öğeler
(kısıtlayıcı yeme) arasındaki ilişki test edilmiştir.
Çalışmamız sonucunda bilişsel bileşenin merkezi
rolde olduğu gösterilmiştir.
Obez bireyler normal kiloda olanlara göre daha sık
olarak öz eleştiri (self-criticism), sosyal içe çekilme
(social withdrawal) ve gerçekleşmesi istenen
düşünce (wishful thinking) gibi pasif baş etme
stratejileri kullanmaktadır. Pasif baş etme stratejileri ile ilişkili olarak emosyonel yeme ve kısıtlayıcı
yeme gibi problematik yeme davranışları
(Unhealthy eating behaviors) sergiledikleri; bu
davranışların da VKİ’nin artması ile ilişkili olduğu
gösterilmiştir (17). Çalışmamızda da pasif başa
çıkma stratejilerine benzer olan yeme, kilo ve
beden imgesi endişelerinin kısıtlayıcı yeme
Klinik Psikiyatri 2021;24:53-60

davranışı ile ilişkisi görülmüştür.
Obez bireylerde kontrol grubuna göre artmış
beden imgesi memnuniyetsizliği ve kilolarını
küçümseme (weight underestimation) vardır. Obez
bireyler
arasında
beden
imgesinden
memnuniyetsizliği olan kişilerin kilo verme istekleri ve miktarları daha fazladır (32). Aynı zamanda
tedavi arayışındaki obez bireylerde daha önce
obezite için tedavi almayan bireylere göre daha sık
olarak depresyon görülmektedir (33). Bu nedenle
çalışmamızda da elde ettiğimiz bulgulara göre
tedavi arayışında olan obez bireylerde merkezi
konumdaki kilo, beden imgesi veya yeme endişeleri
ile kısıtlayıcı yeme davranışı ve depresif belirtiler
arasında pozitif yönde ilişki olması beklenebilecek
bir bulgudur. Bu kişiler enerji kısıtlayıcı diyet,
medikal tedavi veya egzersiz ile kalıcı kilo
veremedikleri için kilo, beden imgesi veya yeme
endişelerinin artabileceği, bu endişelere bağlı
olarak da depresif belirtilerinin artabileceği
düşünülmüştür. Aynı zamanda bu kişileri obezite
için tedavi aramaya iten nedenler arasında kişinin
kilo, beden imgesi veya yeme endişeleri sayılabilir.
Öte yandan obez bireylerde artmış beden imgesi
endişeleri veya depresif belirtiler kişinin önerilen
egzersiz programlarına katılımının aksamasına
neden olabilmektedir (34).
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Tedavi arayışında olan obez hastalarda beden
hoşnutsuzluğu ve gerçek vücut algılarıyla ilgili
yanlış algıların olduğu bilinmektedir (35). Bu hastalarda en merkezi belirtilerin kişilerin kilo ve beden
imgesi endişelerinin olduğu, bunların diğer
psikososyal değişkenlerle yakın ilişki içinde olduğu
bulunmuştur (6). Obez kadınlarda kısıtlayıcı yeme
davranışı, yeme, kilo ve beden imgesi endişeleri
kişilerin algıladığı psikolojik stres düzeyini yordayabilir (8). Bariatrik cerrahiye başvuran hastalarda
beden imgesi memnuniyetsizliğinin depresyon
şiddeti ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (36). Toplum
tabanlı bir çalışmada tüm kilo gruplarında VKİ
arttıkça depresif belirtiler ve kilo endişesinin
arttığı, kilo endişesinin VKİ ile depresif belirtiler
arasındaki ilişkiye aracılık ettiği gösterilmiştir (37).
Eğitim düzeyi arttıkça (38) ve yaş azaldıkça (39)
kişilerin kiloları ve beden imgeleri ile ilgili hassasiyetleri de artmaktadır. Eğitim düzeyi düşük
olanlar artmış kilolarına rağmen kendilerini normal kiloda gibi görmektedir (38). Obezitede eşlik
eden yeme, kilo ve beden imgesi endişeleri
hastalığın tedaviye yanıtına da etki etmektedir (40).
Obezite cerrahisine başvuran kişiler daha önce
enerji kısıtlaması, medikal tedavi veya düzenli egzersiz programları gibi daha az invaziv olan tedavi
seçeneklerini denemelerine rağmen yeterli kilo
veremeyen kişilerin başvurduğu bir tedavi yöntemidir.. Bu nedenle çalışma grubumuzda daha
önceki çalışmalara benzer şekilde yeme, kilo ve
beden imgesi endişelerinin depresif belirtileri
yordaması sürpriz bir sonuç değildir. Kilo ile ilgili
damgalanmışlık hissinin hem tedavi başarısızlığı
hem de depresif belirtilerle ilişkili olduğu bilinmektedir (41). Çalışmamızda her ne kadar damgalanma
düzeyleri kontrol edilmese de kilo ile ilgili
içselleştirilmiş damgalanma ile bireyin yeme, kilo
ve beden imgesi endişeleri arasında yakın ilişki
olduğu bilinmektedir (6).

SONUÇ
Sonuç olarak obeziteye psikiyatrik açıdan
yaklaşırken kişinin yeme, kilo ve beden imgesi
endişelerini göz önünde bulunduran bir yaklaşımı
benimsemek tedavinin başarı şansını arttırabilir.
Özellikle bu değişkenlerin değişimine odaklanacak
psikoterapötik girişimlerin obezite tedavisinde yer
alması önemli görünmektedir. İlgili endişelerdeki
azalma kısıtlayıcı yeme davranışı ve depresyon
düzeylerinde de azalmaya neden olabilir. Bu
nedenle kısıtlayıcı yeme davranışı veya depresyon
belirtilerinde tedaviye direnç olması durumunda
altta yatan kilo, yeme veya beden imgesi
endişelerinin olabileceği akılda tutulmalıdır.
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Çalışmada sadece bariatrik cerrahiye başvuran
obez hastalar değerlendirilmiştir. Bu nedenle
çalışma sonucu obez olan tüm bireylere genellenemez. Çalışmanın kesitsel yapıda olması da kilo
kaybının bu değişkenler üzerindeki etkisini incelemeye olanak vermemektedir. Her ne kadar daha
önce yapılan birçok çalışmada olduğu gibi depresif
belirtiler öz bildirim ölçeği ile değerlendirilmiş olsa
da bu, çalışmanın sınırlılıklarından birini oluşturur.
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