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ÖZET 

ŞAHİN YILMAZ, T. (2012). İnfertil Çiftlerin İnfertilite Stresiyle Başa Çıkma 

Yöntemleri. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın 

Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul.  

Araştırma infertil çiftlerdeki infertilite stresi ve bu stresle başa çıkmada 

kullandıkları yöntemleri tanımlamak amacıyla planlandı. Araştırma, İstanbul 

Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite Bilim 

Dalı'nda, Ocak 2010-Ocak 2011 tarihleri arasında, infertilite tedavisi olan çiftlerle 

yapılmış kesitsel ve tanımlayıcı nitelikte bir çalışmadır. Çalışmanın örneklemine 206 

infertil çift alındı. Verilerin toplanmasında Tanıtıcı Bilgi Formu, İnfertilite Stresi Ölçeği 

(İSÖ), İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği (İSBÇÖ) ve BECK Depresyon Ölçeği 

kullanıldı. İSÖ’nün kişisel alanda stres alt boyut puan ortalamalarının kadınlarda 

erkeklerden yüksek olduğu, evlilik alanı ve sosyal alanda stres alt boyut puan 

ortalamaları arasında kadın ve erkekler arasında farklılık olmadığı bulundu. İSBÇÖ alt 

boyutlarından aktif yok sayma, aktif mücadele etme ve pasif yok sayma başa çıkma 

yöntemi alt boyut puan ortalamalarının kadınlarda erkeklere göre daha yüksek olduğu, 

anlam bulma temelli başa çıkma yöntemi alt boyut puan ortalamaları arasında farklılık 

olmadığı saptandı. Kadınlarda depresif belirtilerin erkeklerden daha fazla görüldüğü, 

depresif belirtilerin görüldüğü kadın ve erkeklerde İSÖ’nün tüm alt boyutlarında stres 

puanlarının daha yüksek olduğu saptandı. İSBÇÖ alt boyutlarından aktif yok sayma 

başa çıkma yönteminin kullanımı kadınlarda İSÖ’nün kişisel, evlilik ve sosyal alanda, 

erkeklerde ise kişisel ve evlilik alanında stres alt boyut puanlarının artmasıyla ilişkili 

bulundu. 

Anahtar Kelimeler:  İnfertilite, stres, infertilite stresi, başa çıkma, depresyon 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 6243  
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ABSTRACT  

ŞAHİN YILMAZ, T. (2012). Methods to Cope with Infertility Stress of Infertile 

Couples. Istanbul University, Institute of Health Sciences, Department of Obstetrics and 

Gynaecologic Nursing, Doctoral Dissertation, Istanbul. 

The present study was planned to determine the infertility stress of infertile 

couples and the methods they use to cope with infertility. The study was conducted in 

Istanbul University Istanbul Medical Faculty, Department of Reproductive 

Endocrinology and Infertility between January 2010 and January 2011 and was a cross-

sectional and descriptive type of study carried out with couples having infertility 

treatment. 206 infertile couples were included in the sample of the study. In the 

collection of the data, Descriptive Information Form, The COMPI Fertility Problem 

Stress Scales, The COMPI Coping Strategy Scales and BECK Depression Inventory 

were used. It was found that the stress sub-scale of The COMPI Fertility Problem Stress 

Scales score means of women in personal domain were higher than men and there were 

not any significant differences between women and men in terms of stress sub-scale 

score means. In sub-scale of The COMPI Coping Strategy Scales, the sub-scale score 

means of women in active-avoidance, active-confronting and passive-avoidance 

strategies were higher than men and there were not any significant differences in sub-

scale score means of finding a meaning-based coping. It was determined that depressive 

symptoms were more among women than men and in all sub-scales of The COMPI 

Fertility Problem Stress Scales women and men showing depressive symptoms had 

higher stress scores. The use of active avoidance coping method of The COMPI Coping 

Strategy Scales sub-scales was found to be related with the rise of stress sub-scale 

scores in The COMPI Fertility Problem Stress Scales personal, marital and social 

domains in women and personal and marital domains in men. 

Key Words: Infertility, stress, infertility stress, coping, depression 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. 

Project No: 6243  

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

İnfertilite, herhangi bir kontraseptif yöntem kullanılmaksızın en az bir yıllık süre 

içerisinde çiftin düzenli cinsel ilişkisine rağmen kadının gebe kalamaması olarak 

tanımlanmaktadır (Kızılkaya Beji 2001; Guz ve ark. 2003; Jose Miller ve ark. 2007; 

Karlıdere ve ark. 2007). Bu tanıma göre evli çiftlerin yaklaşık %15’i infertildir (Guz ve 

ark. 2003). Türkiye’de yaklaşık 1,5-2 milyon infertil çift olduğu tahmin edilmektedir 

(Oğuz 2004). Gelişmiş ülkelerde çiftlerin %8-10’unda infertilite görülmektedir (T.C. 

Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi 2000). Amerika Birleşik Devletleri’nde ise 

çiftlerin %10-15’inin infertil olduğu tahmin edilmektedir (Jose Miller ve ark. 2007).  

İnfertilite tıbbi, psikiyatrik, psikolojik ve sosyal sorunları beraberinde getiren, 

kültürel, dinsel ve sınıfsal yönleri olan, bireye özel, beklenmeyen stresörlerle 

karşılaştıran, toplumsal etiketlenmeyle sonuçlanan, cinsellikle ilgili başarısızlık, 

yetersizlik duyguları yaşanmasına neden olan, yaşamı değiştiren bir deneyimdir (Guz ve 

ark. 2003; Peterson ve ark. 2006).  

Bir kriz durumu olarak kabul edilen infertilite çiftin başa çıkma yöntemlerini ve 

sosyal destek kaynaklarını zorlamaktadır (Ak 2002; Schmidt, Christensen ve ark. 2005). 

Bu durum çiftlerin fiziksel ve duygusal enerjisini tüketerek cinsel işlev bozukluğu, 

toplumda itibar kaybı, öz saygıda azalma, gelecek için umudunu kaybetme, eşler arası 

ilişkide bozulma, depresyon, kaygı, öfke, stres, üzüntü ve suçluluğa neden 

olabilmektedir (Guz ve ark. 2003; Karlıdere ve ark. 2007; Jose Miller ve ark. 2007).  

Çiftler infertiliteye farklı tepkiler gösterebilmektedir. Bu tepkiler infertilite 

nedeninin çiftin hangisinde olduğuna bağlı olarak değişebilmektedir. İnfertil çiftlerde 

kaygı ve depresif semptomlar gibi duygusal sorunlar infertilitenin sebebi ya da sonucu 

olabilmektedir (Karlıdere ve ark. 2007).  

İnfertilite danışmanlığının amacı çiftin kendilerine sunulan seçeneklerden uygun 

olana karar vermesine yardımcı olmak, yaşadıkları güçlüklerle başa çıkma yollarını 

değerlendirmek ve yeni başa çıkma yöntemleri bulmalarını sağlamaktır (Gribben 2002; 

Özçelik ve ark. 2007). İnfertil kadın ve erkeklerin başa çıkma yöntemlerini kullanması 

infertilite süreciyle başa çıkmalarında önemli bir rol oynamaktadır (Peterson ve ark. 

2006). İnfertil bireylerle çalışan sağlık personelinden infertilite ile ilgili yeterli bilgiye 

sahip olması, sorunlarla başa çıkma yöntemlerini bilmesi ve bu konuda danışmanlık 

yapması beklenmektedir (Oğuz 2004). 
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Literatürde Türkiye’de infertil çiftlerin infertilite stresi ile başa çıkma yöntemleri ile 

ilgili çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma ile infertil çiftlerin infertilite nedeniyle 

yaşadıkları stres düzeyinin ve bu stresle başa çıkmak için kullandıkları yöntemlerin 

tanımlanması amaçlanmaktadır. İnfertilite stresinin ve bu stresle başa çıkma 

yöntemlerinin tanımlanmasının, gelecekte infertil çiftlerin stresle başa çıkmada 

kullandıkları yöntemlerin belirlenmesinde ve streslerini azaltacak başa çıkma 

yöntemlerini kullanmaları konusunda çiftlere destek verilmesinde yararlı olacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca, infertilite tedavisi sırasında çiftlerin yaşadıkları stres ve 

kullandıkları başa çıkma yöntemlerinin tanımlanması, infertilite kliniklerinde çalışan 

hemşirelerin verdikleri eğitim ve danışmanlık rollerini planlamada ve uygulamada 

önemli bir bilgi ve veri kaynağı olacaktır.  
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. İnfertilite 

2.1.1. İnfertilitenin Tanımı ve Sıklığı 
İnfertilite terimi belli bir süre içinde gebe kalma şansı verildiği halde kendiliğinden 

gebelik elde edemeyen çiftlerin durumunu tanımlamak için kullanılır (Rowe ve ark. 

2000). İnfertilite, kadında gebe kalamama ya da canlı doğum yapamama, erkekte de bir 

kadını gebe bırakamama (T.C. Klinik Uygulama El Kitabı 1995), istek dışı çocuk sahibi 

olamamaktır (T.C. Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi 2000). 

İnfertilite, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tanımına göre, bir yıllık korunmasız 

düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebe kalamama olarak tanımlanmaktadır (Çivi 2007; 

Zegers-Hochschild ve ark. 2009; Wright ve Johnson 2010).  

Primer infertilite, çiftin en az 12 ay boyunca düzenli olarak (haftada 2-3 kez) 

korunmasız cinsel ilişkide bulunmasına rağmen hiç gebelik oluşmamasıdır (Hatcher ve 

ark. 1990; T.C. Klinik Uygulama El Kitabı 1995; Beck 1998; T.C. Ulusal Aile 

Planlaması Hizmet Rehberi 2000; Hart ve Norman 2003; Yao ve Schust 2004; 

Bankowski ve Vlahos 2005).  

Sekonder infertilite, çiftin canlı/ölü doğum, erken doğum, ektopik gebelik ya da 

düşükle sonuçlanmış bir ya da daha fazla gebelik öyküsünün olması, ancak 12 ay 

boyunca korunmasız cinsel ilişkide bulunmalarına karşın gebelik oluşmamasıdır 

(Hatcher ve ark. 1990; T.C. Klinik Uygulama El Kitabı 1995; Beck 1998; T.C. Ulusal 

Aile Planlaması Hizmet Rehberi 2000; Hart ve Norman 2003; Yao ve Schust 2004; 

Bankowski ve Vlahos 2005).  

Sterilite, erkek ya da kadında üreme fonksiyonunun kesin olarak ortadan kalkması 

halidir (Yılmaz 2000). 

Subfertilite, eşlerden birinin ya da her ikisinin fekonditelerinin bir miktar 

azalmasına bağlı olarak gebe kalmakta zorluk çekilmesini ifade eder. Bu durumda 

“subfertilite” “subfekondite” ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır (Hatcher ve ark. 

1990; T.C. Klinik Uygulama El Kitabı 1995).  

Fekondite (Fekundabilite), herhangi bir kontraseptif önlem almadan düzenli cinsel 

ilişkide bulunan sağlıklı çiftlerde bir menstrual siklus içinde gebe kalma oranıdır ve 
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siklus başına fekondite sıklıkla infertilite tedavisi başarı oranlarının tanımlanmasında 

kullanılır (Hatcher ve ark. 1990; T.C. Klinik Uygulama El Kitabı 1995; Beck 1998; 

T.C. Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi 2000; Hart ve Norman 2003; Wright ve 

Johnson 2010). Normal bir çiftin bir ay içinde gebe kalma şansı %20-25, altı ay içinde 

%75 ve bir yıl içinde %85-90’dır (Beck 1998; Rowe ve ark. 2000; Yao ve Schust 2004; 

Bankowski ve Vlahos 2005; Çivi 2007). 

Çiftlerin %25’inden fazlası hayatlarının herhangi bir döneminde gebe kalma ile ilgili 

zorluklar yaşamışlardır (Hart ve Norman 2003). Üreme sistemi enfeksiyonlarının 

yaygın olduğu gelişmekte olan ülkelerde primer infertilite oranları düşük iken sekonder 

infertilite oranları daha fazladır (T.C. Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi 2000).   

İnfertilite tanısında kullanılan bir yıllık süre göreceli bir süreçtir (Beck 1998; Rowe 

ve ark. 2000). Çiftlerden birinin ya da her ikisinin üremeyi etkileyen bir sorunu olması 

durumunda infertil çiftlerin araştırılması için bir yıl beklenmesine gerek yoktur ve 

gerekli testlere hemen başlanabilir (Rowe ve ark 2000; Wright ve Johnson 2010). 

Ayrıca 35 yaş üzerindeki kadınlarda 6 aylık korunmasız cinsel ilişki sonrasında gebelik 

oluşmaması durumunda da tanı ve tedavi sürecine hemen başlanabilir (Beck 1998; Çivi 

2007; Wright ve Johnson 2010). Genç çiftlerde ise infertilite değerlendirmesine 

başlamak için bilinen bir neden yoksa iki yıla kadar beklenebilmektedir (Çivi 2007).  

Fertilite kadın ve erkeğin yaşı, koitus sıklığı, tekniği ve zamanlaması, eşlerin çocuk 

sahibi olma arzuları, evlilik süresi, cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar, paraziter 

hastalıklar, sigara, alkol, radyasyon, geçirilmiş cerrahi girişimler, ilaçlar, beslenme v.b. 

birçok faktörden etkilenmektedir (Hatcher ve ark. 1990; T.C. Klinik Uygulama El 

Kitabı 1995; T.C. Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi 2000; Yılmaz 2000). Erkekte 

infertilite nedenleri arasında aşılama gücünde yetersizlikler, cinsel ilişkide 

başarısızlıklar, immünolojik bozukluklar ve psikolojik bozukluklar yer almaktadır.  

Kadında infertilite nedenleri ise ovarium fonksiyon bozuklukları, tuba uterinalara, 

uterusa, servikse ve vajinaya bağlı nedenler ve psikolojik bozukluklardır (Yılmaz 2000). 

İnfertilite sorunu, gelişmiş ülkelerde %37 sıklıkta kadına, % 28 sıklıkta erkeğe ve %35 

sıklıkta her iki cinsiyete ait olabilmektedir. Olguların %5’inde sebep bulunamadığı için 

bunlar açıklanamayan infertilite olarak tanımlanmaktadır (Çivi 2007).  
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İnfertilite tanısı, çiftlerin evlilik yaşantısında, daha önce nasıl başa çıkacaklarını 

bilmedikleri bir kriz meydana getirebilir. Bu kriz çiftler için, hem bireysel hem de 

evlilik ilişkisi açısından başa çıkılması gereken bir durumdur. 

2.1.2. İnfertilite Krizinin Evreleri 
İnsanların günlük yaşamda stres yaratan olaylarla başa çıkabilmeleri uyumlu bir 

denge durumuna ulaşmalarını sağlamaktadır. Bazen bireyin, amaçlarına ulaşmada bir 

engelle karşılaşması durumunda, kullandığı başa çıkma yöntemlerinin yeterli olmaması 

dengenin bozulmasına neden olmakta ve bu durum kriz olarak tanımlanmaktadır 

(Varcarolis 1998).  

İnfertilite tanısı çiftlerde nasıl başa çıkacaklarını bilmedikleri bir kriz meydana 

getirebilir (Özçelik ve ark. 2007). Çiftler çoğunlukla kendilerini geleceğin anne-babaları 

olarak düşünmektedirler (Draye 2004). Erikson’un gelişim teorisine göre doğurganlık 

veya gelecek kuşağa rehberlik yetişkinlikte önemli bir gelişimsel görevdir (Demirci 

2001; Draye 2004). İnfertil çiftler bu gelişim döneminin temel ihtiyaçlarından birini 

yerine getirememe durumu ile karşı karşıya kalmaktadırlar (Demirci 2001). Bu nedenle 

infertilite gelişimsel bir kriz olarak tanımlanmıştır  (Demirci 2001; Draye 2004). Ayrıca 

çiftler infertilite tedavisi sürecinde, negatif gebelik testi sonucu ve yeni tedavilerde 

yorgunluk ve başarısızlık gibi durumlarda, birbiri ardına yeni krizler 

yaşayabilmektedirler (Draye 2004).  

İnfertilite krizinin gelişim evrelerini açıklamada Caplan’ın kriz gelişim 

evrelerinden yararlanılabilir. Caplan kriz gelişimini dört evrede açıklamaktadır (Kutlu 

1995; Buldukoğlu ve ark. 1996; Carson ve Arnold 1996; Varcarolis 1998). Bunlar; 

I. Evre: Başlangıç dönemi 

Kriz, dışarıdan algılanan bir tehdit ya da stresli bir durum varlığında başlar. 

Benlik saygısına saldırı olarak algılanan tehdit bireyin anksiyetesini yükseltir. 

Anksiyetenin artması bireyin başa çıkma yöntemlerini ve savunma mekanizmalarını 

kullanmasına neden olur. Burada birey geçmiş deneyimlerinden faydalanabilir. Başa 

çıkma yöntemleri yeterli olursa kriz çözümlenir, birey rahatlar. Eğer başa çıkma 

yöntemleri ve savunma mekanizmaları yeterli olmazsa II. evre başlar. 
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II. Evre: Gerginlik dönemi 

Kriz karşısında bireyin eski başa çıkma yöntemleri yetersiz kaldığı ve tehlike 

devam ettiği zaman, anksiyete artmaya ve aşırı rahatsızlık duyguları yaratmaya devam 

eder. Anksiyete arttıkça bireyin anksiyete ile başa çıkması zorlaşır. Başa çıkma 

yöntemleri ve problem çözme teknikleri yetersiz kalır. Umutsuzluk ve çaresizlik 

duyguları yaşanır. Kişi kendisini altüst olmuş hisseder. Birey, net düşünemez, ne 

yapacağına karar veremez ve huzursuzluğu artar. Bu dönemde dengeyi yeniden kurma 

ve problem çözümleme ile ilgili deneme-yanılma tutumları devreye girer. Sorunu 

çözmedeki başarısızlık bireyin üçüncü aşamaya geçmesine neden olur.   

III. Evre: Dezorganizasyon evresi 

Deneme-yanılma tutumlarının başarısızlığı sonucu bireyin anksiyetesi 

şiddetlenir ve panik seviyesine yükselir. Bu durumda birey iç ve dış kaynaklarını 

kullanarak anksiyeteyi azaltma çabası içine girer. Birey kendisini sıkıntıya sokan 

durumu/problemi yeniden tanımlamaya başlar ve daha önce kullandığı başa çıkma 

yöntemlerini kullanarak anksiyetesini azaltmayı başarabilir. Bazen de birey anksiyeteyi 

azaltmak için sorundan kaçma, önemsiz, değersiz şeylerle uğraşma, ortam değiştirme 

gibi girişimlerde bulunabilir. Fakat bu girişimler anksiyetenin azalmasını sağlamaz ve 

birey rahatsız olmaya devam eder. Bu dönemde de eğer krize çözüm sağlanamazsa 

birey IV. evreye girer. 

IV. Evre: Aktif kriz dönemi 

Sorunun çözümlenmemesi aktif kriz durumuna sebep olacaktır. Birey bu 

dönemde bilişsel, duygusal, davranışsal bir dağılma yaşar. Bireyin başa çıkma 

yöntemleri ve sosyal desteği yetersizdir. Bu durumda kişinin anksiyetesi yükselir ve 

gerilimi artar. Kişide ciddi kişilik dağılmaları görülebilir. Bu uyumsuz tepki sonucu 

bireyde, konfüzyon, korku, hareketsizlik, başkalarına yönelik şiddet ya da intihar 

girişimi gibi belirtiler ortaya çıkabilir. 

İnfertil çiftlerin infertilite krizine karşı gösterdikleri tepkiler, Caplan’ın “Genel 

kriz tepkileri” olarak tanımladığı tepkilerle benzerlik göstermektedir (Demirci 2001).  

Krizin başlangıç evresinde şok, şaşkınlık ve inkar tepkileri tipiktir. İnfertil çiftler 

inkarı bir savunma yolu olarak kullanabilirler. Bu dönemde gebeliğin oluşacağına dair 

sürekli bir ümit ya da menstruasyon sırasında gerginlik, ümitsizlik ve depresyon 
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yaşayabilirler. Ayrıca eşler gerçek dışı ümitler besleyebilir ya da sorundan kaçma 

yolunu tercih edebilirler (Demirci 2001).  

Krizin aktif döneminde infertil kişilerde engellenme, öfke, kızgınlık, anksiyete, 

suçluluk, acı, keder, depresyon ve uzaklaşma belirtileri görülebilir. Bu belirtiler çiftlerin 

içinde bulundukları durumu kabullenmemelerinden kaynaklanmaktadır. Bu 

kabullenmeme durumu sonucunda bireyler olumsuz duygularını eşlerine, sağlık 

personeline yöneltebilirler. Sorun üzerinde yoğunlaşma ve çaresizlik hissi, çiftlerin 

birbirinden ya da sosyal çevrelerinden uzaklaşmalarına neden olabilir (Demirci 2001). 

İnfertilite krizinin üçüncü dönemi uyum dönemidir. Bu dönemde çiftler 

durumlarını gerçeğe uygun olarak algılar. Bu durumla ilgili duygularını tanımaları ve 

kabullenmeleri söz konusudur. Duyguların tamamen çözümlenmesi çok zordur, zaman 

içinde tekrar aynı duygular yaşanabilir fakat çiftleri ilk baştaki kadar yoğun etkilemez 

(Demirci 2001). 

İnfertilite krizinin son aşaması çözümlenme dönemidir. Çözümlenme döneminde 

çiftlerin gelecek için plan yapmaları ve yaşamlarını yeniden düzenlemeleri söz 

konusudur. Ayrıca bu dönemde cinsellik kavramı, benlik imgesi ve benlik saygısı 

yeniden düzenlenir. Evlat edinme ya da çocuksuz bir yaşam seçenekleri belirlenerek 

eşlerin duruma uyum sağlamaları beklenmektedir (Demirci 2001).  

Bir başka şekliyle infertilite krizi evreleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir (Özçelik ve 

ark. 2007).  

• Şok ve inanmama,  

• İnkar,  

• Anksiyete,  

• Öfke,  

• Kontrol kaybı,  

• Yalnızlık ve yabancılaşma,  

• Suçluluk,  

• Depresyon ve yas,  

• Çözülme.  
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İnfertilite krizinin ilk evresi şok ve inanmama evresidir. Çift infertilite olasılığına 

hazırlıksızdır, sürekli bir gebelik ümidi vardır ve adet döneminde gerginlik ve ümitsizlik 

yaşar. Şok evresini inkar evresi izler. Bu evrede çiftler, çocuk sahibi olamamanın 

nedenini yaşadıkları yoğun stres, yorgunluk, geçirilen grip ya da yeterli sıklıkta cinsel 

ilişkiye girememe gibi gerekçelerle geçiştirmeye çalışır. Bir sonraki evre olan anksiyete 

evresinde infertilite tedavisi gören kadın, bedeni “işgal ediliyor” veya “saldırıya 

uğruyor” gibi hissedip yoğun korku yaşayabilir. Kişilerde eşi tarafından terk edilme 

duygusu ortaya çıkar. İnfertil olan eş diğer eşin gözünde “yetersiz ve eksik” olmaktan 

ya da onun sevgisini kaybetmekten korkar. Eşler tıbbi yardım almaktan çekinebilir. Tanı 

ve tedavi için yapılan işlemler karmaşık ve girişimsel hale gelmeye başladıkça anksiyete 

artar (Özçelik ve ark. 2007; Onat Bayram 2010). 

İnfertilite tedavisi sırasında çiftler kontrol kaybı yaşadıkları duygusuna 

kapılabilirler. Yapılan tetkikler karmaşık, pahalı ve girişimsel olduğundan, çift özel 

yaşamları üzerindeki mahremiyetlerini kaybediyormuş duygusu yaşayabilir. Çünkü 

infertilitenin tanı ve tedavisi sırasında kişilerin bedenleri ve cinsel yaşamları mercek 

altına alınır. Aylar ilerledikçe infertilite tedavi sürecinin yarattığı duygusal hasar 

gittikçe artar ve çiftin sorunla başa çıkma kapasitesi ve kaynakları gittikçe azalır (Oğuz 

2004; Özçelik ve ark. 2007; Onat Bayram 2010).  

Yukarıda bahsedilen duyguların devam etmesi eşlerde yalnızlık ve yabancılaşmaya 

yol açar. Bu evrede, kişiler gebe kalan arkadaşlarını gördükçe, onlarla paylaşacakları 

ortak şeylerin azaldığına, arkadaşlarının onların infertilite ile ilgili sorunlarından 

sıkıldıklarına inanmaya başlarlar. Kendilerini ‘farklı’ ya da ‘kusurlu’ gibi görüp 

utanırlar. Çiftler, sadece dış dünyadan değil, birbirlerinden de uzaklaşır ve 

yabancılaşırlar (Özçelik ve ark. 2007; Onat Bayram 2010). 

İnfertilite stresiyle başa çıkmaya çalışan çiftin yaşayabileceği diğer bir evre 

suçluluk evresidir. Eşler, diğerinin anne babalık rolünü yerine getirmesine engel 

olduğunu düşünüp kendisini suçlu hisseder. Bu duygulara, ait oldukları kültürün gereği 

olarak, önemli bir toplumsal rolü gerçekleştirememenin suçluluğu da eklenebilir. Eğer 

infertilite nedeni cinsel yolla bulaşan bir hastalık ise kişi daha önceki cinsel davranışları 

ve yaşantıları için kendini suçlayabilir. Bazen infertilite nedeni önceki bir küretaj 

olabilir. Bu durumda kadın tanrı tarafından cezalandırıldığı düşüncesine kapılabilir 

(Özçelik ve ark. 2007; Onat Bayram 2010). 
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İnfertil çiftleri bekleyen sonraki evre öfke evresidir. İnfertiliteye yönelik anlamlı bir 

açıklama bulma arayışı, eşleri geçmişte cezalandırılmayı gerektiren hatalı davranışları, 

kötü olayları hatırlamaya yöneltir. Eşler, düşmanlık ve kin duyguları ile kendisini ya da 

ötekini suçlamaya başlayabilir. Eşlerden biri çocuk sahibi olma kararını geç almış 

olmaktan dolayı ya da infertilite sorununa neden olduğu için diğer eşe öfkelenebilir. 

Neslin sürmesi ile ilgili olarak son nesil olmak bireyde varoluşsal bir kriz yaratabilir. 

Çiftlerden biri kendinden özveride bulunarak boşanma önerisini gündeme getirebilir ya 

da ciddi bir intihar girişiminde bulunabilir (Özçelik ve ark. 2007; Onat Bayram 2010). 

İnkar, suçluluk ve öfke duyguları ile başa çıkamayan çift, bir noktada umutsuzluğa 

kapılmaya başlar ve bitkin düşer. Günlük yaşamdan zevk almama ve hemen her şeye 

karşı ilgi ve istek kaybı ortaya çıkabilir. Bireyler belirsiz bir gelecekle ilgili kayıp 

duygusu yaşarlar. Bu kayıp duygusu savaşta yakınından haber alamayan birinin kaybına 

benzer. Kaybolan kişinin sonu belirsizdir. Durumla ilgili bir açıklama getirilemez ve 

cenaze töreni düzenlenemez ancak o kişinin geri gelmeyeceği bilinir. İnfertil çiftteki 

depresyon ve yas bu kayıp duygusuyla ilişkilidir. Çift, sadece biyolojik bir çocuk sahibi 

olamamayı değil, ideal aile ve çocuk hayallerinin de kaybını yaşamaktadır (Özçelik ve 

ark. 2007; Onat Bayram 2010). 

Daha sonra gerçekleri kabul etme ve uyum evresi gelir. Bu evrede çiftin 

durumlarını gerçeğe uygun algılamaları, durumları ile ilgili duygularını tanımaları ve 

kabullenmeleri beklenir. İnfertilite krizi ile sağlıklı bir şekilde başa çıkan çiftler yavaş 

yavaş çözülme evresine girerler. İnkar yerine gerçekler kabul edilir. Yaşanan olumsuz 

duygularla başa çıkmada hangi yöntemlerin kullanılacağına karar verilir. Bazı çiftler 

menopoza kadar gebe kalma çabalarını sürdürürken bazıları infertilite tedavisinden 

vazgeçerek sorunu kadere bırakır. Tedaviden vazgeçen çiftler kayıpları için yas tutar ve 

duygusal olarak anne babalık dışında kendilerini ödüllendirecek başka yollara yönelir. 

İnfertil çiftlerin bir kısmı evlat edinme, vericiden ovum, sperm alma ya da embriyo 

transferi veya taşıyıcı annelik yolları ile çocuk sahibi olma seçeneklerini araştırır  

(Özçelik ve ark. 2007; Onat Bayram 2010). 

Blenner 25 çift üzerinde yaptığı çalışma sonucunda infertilite krizine özgü 8 evre 

ileri sürmüştür (Yeşiltepe Oskay ve Kızılkaya Beji 2001). 

Blenner’ın infertilite krizi evreleri: 

• Olayın farkına varma: Problemin farkına varılır. 
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• Gerçekle yüzleşme: Neden ben? Sorusu gündeme gelir. 

• Umut ve azim: Tedavi süreci başlar. 

• Tedavinin yoğunlaşması: İnfertilite tedavisi yaşamın odağı haline gelir. 

• Kısır döngü: Başarısız tedavi sonuçları üzüntü yaratır. 

• Tedaviye devam: Yaşamın adaletsiz olduğu kabul edilir ve tedavi sürdürülür. 

• Tedavinin bırakılması: Uğraşılar sonuçsuz olduğunda çift pes edebilir. 

• Odak değiştirme: Yas tutma, boyun eğme, evlat edinme ve çocuksuz yaşam gibi 

çözümlerden birine karar verilir. 

Bireyler, beklenmedik olaylarla karşılaştıklarında bunlara uyum sağlamada 

farklılık gösterirler (Varcarolis 1998). İnfertil bireylerin de infertilite tanısına uyumları 

farklı olmaktadır. Bireylerin infertiliteye uyumunu etkileyen faktörler; kişilik yapıları, 

bilişsel gelişme dereceleri, ortaya çıkan olayın zamanı, birey tarafından algılanış şekli, 

kişinin bu duruma hazır olup olmaması, olaya yüklenen anlam, uygun başa çıkma 

yöntemlerinin seçilip seçilmemesi ve çevresindeki kişilerden aldıkları destektir 

(Varcarolis 1998; Demirci 2001). Bu faktörler bireyin davranışlarını ve duygularını 

şekillendirmesinde etkilidir (Varcarolis 1998).  

İnfertil çiftlerin değerlendirilmesi sırasında infertilite krizi ele alınırken çiftlerin 

yaşadıkları güçlükler ve kullandıkları başa çıkma yöntemleri değerlendirilmelidir 

(Özçelik ve ark. 2007). Krizin çözümlenmesinde kullanılan başa çıkma yöntemleri 

infertilite için her zaman uygun olmamakta, bazen infertilitenin doğal sürecinde yaşanan 

kronik üzüntü ve yası arttırabilmektedir (Draye 2004). İnfertil bireyler için başa 

çıkılması oldukça güç olan bu kriz durumunda, bireylere gerekli danışmanlık ve 

desteğin sağlanmasında sağlık personeline önemli görevler düşmektedir (Oğuz 2004). 

2.1.3. İnfertilitenin Psiko-Sosyal Etkileri 
Her kültürde aile toplumun temel taşı olarak kabul edilmiş ve toplumun 

sürekliliği için üreme temel bir beklenti olmuştur. Toplum içinde üretkenlik görevi gebe 

kalma ya da gebe bırakma ve çocuk yetiştirme olarak kabul edilmiştir (Hatcher ve ark. 

1990; T.C. Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi 2000; Draye 2004). Günümüzde 

çocuksuz çiftlerin aile olarak kabul ediliyor olmasına rağmen, çoğu kültürde bu görüş 

hala kabul edilmemektedir. Çocuk sahibi olamamak, çiftlerin sosyal konumunu olumsuz 
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etkilemesi açısından da önemlidir. Bu durum geleneksel olarak çiftler için sosyal utanç, 

acı, endişe, üzüntü ve ekonomik sıkıntı kaynağıdır (Hatcher ve ark. 1990; T.C. Ulusal 

Aile Planlaması Hizmet Rehberi 2000). Türkiye’de çoğu bölgede kadının toplumsal 

statüsünün belirlenmesinde çocuğun cinsiyeti ve sayısı önemli bir ölçüt olarak 

görülmektedir (Dönmez ve ark. 2009). 

İnfertil kadınların sosyal açıdan olumsuz duygular yaşadıkları bilinmektedir. 

Aile ve arkadaş toplantıları infertilite tanısının konmasından önce eğlenceli iken daha 

sonra bu görüşmeler acı kaynağı haline gelebilmektedir. İnfertil çiftlere yapılan iyi 

niyetli öneriler bazen acı verici olabilmektedir. Bazen sadece bu tip öneri yapanlarla 

karşılaşma beklentisi de kişileri yıpratmaktadır. Özellikle erkeklerin, infertilite 

durumunu aile, iş çevresi ve arkadaşlarından çoğu kez gizlediği görülür (Yoldemir 

2008). 

2.1.4. İnfertilitenin Psikolojik Etkileri 
Biyolojik olarak üreme yoluyla türünü devam ettirme, yaşayan her organizmanın 

en önemli hedeflerinden birisidir. Bu üreme arzusunun en önemli göstergeleri evlilik 

kurumuna verilen önem, planlı ve plansız gebelikler, çocukların getirdiği büyük yüke 

rağmen çocuk sahibi olmaya karşı duyulan istektir. Bu temel isteğe karşın bazı çiftler 

çocuk sahibi olma amacına kavuşamazlar. Bu durum çiftler üzerine psiko-sosyal yönden 

etkileri olabilen zor bir durumdur (Türkçapar ve ark. 2008). İnfertil bireyler çocuk 

sahibi olma konusunda kontrolü kaybettiklerini hissedebilir. Algıladıkları güçsüzlük 

durumu düşük benlik saygısına, bu durumda yetersizlik duygusuna neden 

olabilmektedir (Draye 2004). İnfertilite, birçok birey için tanı ve tedavi süreci açısından 

yaşanabilecek en kötü deneyimlerden biridir (Türkçapar ve ark. 2008). İnfertilite 

tedavisi çiftler için yorucu bir süreçtir. Çok fazla tedavi girişimi ve uzun süren testler, 

maddi kaynakların tükenmesine, umudun yitirilmesine ve bazı duygusal belirtilerin 

ortaya çıkmasına neden olur. İnfertil bireylerde gözlenen duygusal belirtiler; öfke, inkar, 

suçluluk, depresyon, izolasyon, keder ve benlik saygısında azalmadır (Draye 2004).  

A. Öfke ve hayal kırıklığı 

Hastaların öfkesi öncelikle kontrol kaybı yaşadıklarını hissetmelerinden ve 

infertilitenin haksızlık olarak algılanmasından kaynaklanır. Pek çok infertil çift özellikle 

uygun ebeveynlik yapamayan ya da çocuğunu istismar eden ailelerle ve istenmeyen 

gebelik yaşayan kişilerle karşılaştıklarında daha fazla öfke hissedebilirler. Engellenme 
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öfkeye eşlik eder, çünkü tedaviyle ilişkili yapılması gerekenler birey için zorlayıcıdır. 

Fakat gebeliğin oluşabilmesi için bu zorlu tedavi sürecinin aşılması gerekmektedir. 

Öfke bazen gerçekçidir ve doğrudan duruma aittir. Ancak bazen öfke, sağlık 

personeline, eşe, aileye, arkadaşlara ya da çocuk sahibi olanlara yönlendirilebilir (Draye 

2004).  

B. İnkar 

İnfertilite tanısı alan çiftlerin yaşadığı ilk duygulardan birisidir. Bireylerin 

yapılması gereken işlemlere katılmada isteksiz olmaları ve negatif sonuçları kabul 

etmemeleri inkar göstergesi olabilir. İnkar kriz durumunda koruyucu bir başa çıkma 

yöntemi olarak görev alabilir. Ancak inkar sadece kısa süreli bir başa çıkma yöntemi 

olarak kullanılırsa uygun ve etkili olabilir (Draye 2004). 

C. Suçluluk  

İnfertilite nedeninin açıklanması eşlerin geçmişlerini gözden geçirmelerine 

neden olur. Geçmişteki pek çok düşünce ve davranış infertilitenin olası nedenleri olarak 

düşünülür. Evlilik öncesi seks, masturbasyon, önceki düşükler, kontraseptif kullanımı, 

cinsel yolla bulaşan hastalık, boşanma ve hatta ebeveynlik hakkında yaşanan zıt 

duygulanımlar genellikle suçluluğa neden olan konulardır. Bu olaylar suçluluk ve 

cezalandırılma duygusuna yol açar (Draye 2004). 

D. Anksiyete 

Tedavi sonucunun olumsuz sonuçlanacağı düşüncesi, endişe ve belirsizlik ile 

ilgili duygular gelecekteki anksiyeteye katkıda bulunur. Bazı tedavi uygulamaları 

anksiyete duygularını arttırabilir. Yapılacak testler için beklerken sonuçlar karşısında 

eşin tepkisinin nasıl olacağı, maddi zorluklar ve durumu başkalarına anlatma zorluğu 

yoğun kaygı ve endişeye neden olur (Draye 2004).  

Bir meta-analizde 24 çalışma ve 4609 hastayı içeren sonuçlar değerlendirilmiştir 

ve buna göre var olan anksiyetenin tedavi sürecinde arttığı ve anksiyetenin IVF 

başarısını azalttığı bulunmuştur (Dilbaz 2010). 

E. Depresyon 

Üzüntü, umutsuzluk, karamsarlık ve yorgunluk duyguları sıklıkla infertiliteye 

eşlik ederler. Apati ve memnuniyet kaybı infertiliteyle ilişkili depresyonunun 
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göstergeleri olabilir. Ancak, orta düzeyde depresyon yaşayan birçok infertilite hastası 

hayati işlevlerini sürdürebilir. Şiddetli depresyonu olan hastaların yoğun semptomları 

vardır ve bunlar zaman içinde bireyde birçok olumsuz etkiye yol açar (Draye 2004).  

İnfertil bireylerde sürekli üzüntü, uyuma ve yeme durumlarında olumsuz 

değişiklik, artmış anksiyete, alkol ve ilaç bağımlılığında artış, kontrol kaybı duygusu, 

intihar ve ölüm düşünceleri ve takıntılı davranışların gözlenmesi durumunda bu kişilerin 

ruh sağlığı profesyoneline yönlendirilmesi gerekmektedir (Draye 2004).  

F. İzolasyon 

Sıklıkla infertil hastalar çocuk sahibi olan kişilerle arkadaşlıklarını kaybederler. 

Bazı infertil bireylerin çocuklu arkadaşlarına katlanmaları zor olabilir. Bireyler 

infertilite ile ilgili bilgiyi çevreleriyle paylaşmıyorsa, çocuk sahibi olmaları konusunda 

baskıya, iyi niyetli önerilere ve kötü şakalara maruz kalabilirler. Bireyler infertilite ile 

ilgili bilgiyi çevreleriyle paylaştıklarında ise infertilite tedavisiyle ilgili birçok örnek 

hikaye, başkalarının bu konudaki başarıları, kendilerine gösterilen aşırı sempati, rahatsız 

edici sessizlik ya da daha fazla öneri ile karşılaşabilirler. İnfertilite ile ilgili sorun 

paylaşılsın ya da paylaşılmasın, aile ve arkadaşlarla buluşmalar öylesine acı verici hale 

gelir ki infertil çift bu ortamlardan uzaklaşır. Birçok infertil çift fertil bir dünyada 

kendilerini tek başına kalmış hissettiklerini ifade etmektedir. Çoğunlukla eşler birlikte 

daha fazla vakit geçirmeye başlarlar. Ancak birlikte oldukları zamanlarda sadece 

infertilite konusunu konuşuyor olmaları da başka bir şikayet konusu olarak ortaya 

çıkmaktadır (Draye 2004).  

G. Keder 

Keder, kayba bir tepki olarak tanımlanmaktadır. İnfertil çiftlerde çocuk sahibi 

olamama sonucunda yaşanan keder süreci, çocukları ölen çiftlerden farklıdır. İnfertil 

çiftlerin ağlamak için somut bir nedenleri ve ayrıca bu kayıpla başa çıkmayı sağlayacak 

adet haline gelmiş bir destek sistemleri yoktur. Ayrıca yaşadıkları kayıp bazı kişiler 

tarafından onlara destek olmak için önemsizmiş gibi benimsetilmeye çalışılır, onlara 

anne baba olmanın sorumluluklarından kurtulmalarının faydaları anlatılabilir (Draye 

2004).  
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Tüm bunlarla birlikte çiftler acı veren pahalı tedaviler, gergin ilişkiler ve belirsiz 

bir gelecek üzerinde de keder deneyimlerler. Yaşanan acı ve kayıp unutulmaz ama 

çiftler tedavi denemelerine devam edebilirler (Draye 2004).  

H. Benlik saygısında azalma 

İnfertil hastalar benlik saygılarının azalması açısından risk altındadırlar. Kadın 

ve erkek her ikisi de infertilitenin cinselliklerini olumsuz etkilediğini bildirmişlerdir. 

Kadınlar eksik, azalmış kadınsılık veya başarısız bir kadın gibi, erkekler ise kusurlu ve 

azalmış erkeksilik hissettiklerini belirtmişlerdir. Sonuç olarak kadın ve erkek her ikisi 

de cinsel çekicilikte azalma veya cinsellikleriyle ilgili güven kaybı hissedebilirler. 

Ayrıca infertilite tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar cinsel istek ve zevki azaltabilir. 

Kendine güven kaybı, yaşamın diğer alanlarında da oluşabilir. Devam eden infertilite 

tedavisi, eşle ilişki ve kariyer gibi düşünce ve duygularla ilgili diğer aktivitelerin önüne 

geçebilir. İnfertilite, yaşamın odak noktası haline gelmiş olabilir. Benlik saygısının 

azalmasında tüm girişimlere rağmen gebeliğin gerçekleşmemesinin de katkısı büyüktür 

(Draye 2004).  

İnfertil çiftler (200 çift) üzerinde yapılan bir araştırmada kadınların yarısı 

erkeklerin %15’i bu durumun hayatlarında yaşadıkları en önemli zorluk olduğunu 

belirtmiştir. İnfertilite bireyler üzerinde psikolojik sorunlara yol açmaktadır. Bu 

çalışmada en sık rastlanan sorunlar stres, anksiyete ve depresyon olarak bulunmuştur 

(Türkçapar ve ark. 2008). 

Çiftler infertiliteye farklı tepkiler gösterebilmektedir. Tedavi sürecine girmiş olsun 

ya da olmasın infertilitenin getirdiği psikolojik sorunların niteliği ve şiddeti bireyin; 

kişilik özelliklerine, uyum sağlama yeteneğine, kültürel beklentilere, destek 

sistemlerine, üreme süreciyle ilgili sahip olduğu bilgiye, klinisyenin tutumuna ve 

infertilite nedeninin çiftin hangisinden kaynaklandığına bağlı olarak değişebilmektedir 

(Karlıdere ve ark. 2007; Türkçapar ve ark. 2008). 

Son yıllarda yapılan birçok araştırma tedavi, başlangıcındaki stres ve depresif 

semptom şiddetinin gebelik şansını azaltabildiğini göstermektedir (Domar 2005; 2008; 

Boivin ve Schmidt 2005; Karlıdere ve ark. 2007; Terzioğlu ve ark. 2010).  

İnfertilite, çiftler için beklenmeyen stresörlere ve toplumsal etiketlenmeye maruz 

bırakan, yaşamı değiştiren bir deneyimdir (Peterson ve ark. 2006). İnfertilite, cinselliğin 
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üreme fonksiyonunun ötesine geçerek, başarısızlık, yetersizlik duyguları yaşanmasına 

ve yaşamın birçok alanına yayılan pek çok sorunun oluşmasına da neden olmaktadır. 

Ayrıca infertilite tıbbi ve sosyal bir sorun olarak kabul edilmesine rağmen, aynı 

zamanda bazı psikolojik problemlere de neden olabilmektedir. İnfertil hastalarda eşler 

arası ilişkide bozulma, toplumda itibar kaybı, öz saygıda azalma, gelecek için umudunu 

kaybetme gibi sorunlar da yaşanabilmektedir. Bu duygular infertil hastayı depresyon, 

öfke, kaygı ve suçluluk duygusuna götürebilmektedir (Guz ve ark. 2003).  

Eğer hastaların uzun süren endişe, bunalım, boğulmuş hissetme ve kontrol dışı 

duyguları varsa, ruh sağlığı uzmanlarına sevk edilmelidirler. Hasta ancak duygu ve 

düşüncelerini ifade edebildiği zaman bir aile yapılanması için farklı seçenekleri 

düşünmeye, tedaviye devam etmeye veya tedaviyi sonlandırmaya karar verebilir (Draye 

2004).  

2.1.5. İnfertilitenin Cinsiyetler Üzerindeki Psikolojik Etkileri 
İnfertilite ve onun tedavisi kadınları ve erkekleri farklı etkiler (Draye 2004). Bazı 

çalışmalarda infertilitenin erkeklere göre kadınları daha fazla etkilediği gösterilmiştir. 

İnfertilitede neden erkek faktörü olsa bile karmaşık tedaviler ve girişimsel işlemlerle 

karşı karşıya kalan genellikle kadınlardır. Bu nedenle kadınlar için gebe kalma baskısı 

ve gebelik olmadığında yaşanan sıkıntı erkeklere göre daha fazladır (Draye 2004; Ünal 

ve ark. 2010).  

İnfertilite, çoğu çift için yaşamın diğer önemli yönlerini görmeyi engelleyecek 

derecede, günlük yaşamın odak noktası haline gelebilir. Eşler diğerinin anne-babalık 

rolünü yerine getirmesine engel olmanın ve ait oldukları kültürün gereği olarak önemli 

bir toplumsal rolü yerine getirememenin suçluluğunu yaşarlar  (Ünal ve ark. 2010).  

Kadınlar, kişisel yaşamda bozulma, rol başarısızlığı ile ilgili endişe, benlik 

saygısında azalma ve önemli bir kayıp duygusu yaşadıklarını belirtmektedirler. 

İnfertilite nedeni kadına ait olmasa bile bu kadınlar infertilite nedeni kendisine ait olan 

kadınlar gibi yetersizlik hissetmektedirler (Draye 2004). 

İnfertilite için neden erkek faktörü olduğu zaman bu erkekler diğer erkeklerden daha 

fazla azalmış özsaygı bildirmişlerdir. Ayrıca infertilite nedeni erkeğin kendisi olmasa 

bile erkek kayıp hissedebilir, çünkü eşine yardım etmede yetersiz kalabilmektedir 

(Draye 2004). 
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2.2. İnfertilite ve Stres  

2.2.1. Stresin Tanımı 
Stres kelimesi ile “kişinin fizyolojik, biyokimyasal, psikolojik stres tepkileri” 

anlatılmaktadır. Stres kelimesinin ifade ettiği bir diğer anlam ise organizmanın 

dengesini bozabilecek etkenlerin tümüdür. Stres vericiler, fizyolojik (travma, sıcak, 

soğuk gibi), psikolojik (duygusal gerilimler, iç ve dış çatışmalar, eş problemleri) veya 

sosyal (çevre etkenleri, kültürel değişim v.b.) içerikli olabilir (Balcıoğlu 2005).  

Stres kelimesi, Latince’de “estrictia” eski Fransızca’da “estrece” kelimelerinden 

gelmektedir. İsim olarak birinci anlamı “zorlanma, gerilme ve baskıdır”. Stres, 17.yy’da 

“felaket, bela, musibet, dert, keder, elem” gibi anlamlarda kullanılmıştır (Güçlü 2001; 

Balcıoğlu 2005). 

Daha sonraları 18. ve 19. yy’larda ise, kavramın anlamı değişmiş ve güç, baskı, 

zor gibi anlamlarda objelere, kişiye, organlara ve psikolojik yapıya yönelik olarak 

kullanılmıştır. Buna bağlı olarak da stres, nesne ve kişinin bu tür güçlerin etkisi ile 

biçiminin bozulmasına, çarpıtılmasına karşı bir direnç anlamında kullanılmaya 

başlanmıştır (Güçlü 2001; Balcıoğlu 2005).  

Ayrıca 19. ve 20. yüzyıllarda “stres” ve “strain” kelimesi, sezgi yolu ile bedensel 

ve psikolojik hastalıkların sebebi olarak düşünülmüştür (Balcıoğlu 2005). 

Günümüzde çok sık kullanılan stres kavramı, sıklıkla olumsuz bir anlam ifade 

eder. Ancak stres, insan yaşamında çok önemli ve evrensel bir deneyimdir ve her insan 

yaşamı boyunca stresin değişik şekillerini deneyimler (Birol ve ark. 1997). Stres, her 

zaman zarar verici, kötü ve kaçınılması gereken bir durum olarak görülmemelidir. Terfi 

etmek, ün kazanmak, evlenmek gibi insanların ulaşmak istedikleri amaçlarla ilgili 

olaylar, “olumlu stres”; ölüm, işsiz kalmak gibi engellenmeler ve kayıplarla ilişkili 

olaylar da, “olumsuz stres” kategorisinde toplanabilir. Olumlu stresler bireyi güdüleyici 

ve teşvik edici bir rol oynarken diğerleri psikolojik ve bedensel açıdan zararlı sonuçlara 

yol açabilir (Potter ve Perry 1997; Güçlü 2001).  

 Stres, bireyler üzerinde etki yapan ve onların davranışlarını, başka insanlarla 

ilişkilerini etkileyen bir kavramdır. Stres, durup dururken ya da kendiliğinden oluşan bir 

durum değildir. Stresin oluşması için, insanın içinde bulunduğu ya da hayatını 

sürdürdüğü ortam ve çevrede meydana gelen değişimlerin onu etkilemesi gerekir. 
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Ortamdaki değişmelerden her birey etkilenir ancak, bazı bireyler bu değişmelerden daha 

çok veya daha az etkilenmektedir (Birol ve ark. 1997).  

 Kişinin, önemli bir değişimi algılaması ve deneyimlemesi, strese yanıtı başlatır. 

Değişimin öncüsü olan ve hızlandıran bu uyaranlar, “stresör” olarak tanımlanır. 

Stresörler, önceden karşılanmamış gereksinimleri ifade eder ve fizyolojik, psikolojik, 

sosyal, çevresel, gelişimsel, manevi ya da kültürel olabilir. Genel olarak stresörler; içsel 

ve dışsal olarak sınıflandırılır. İçsel stresörler (korku, suçluluk duygusu, menopoz ya da 

gebelik gibi durumlar v.b.), bireyin içinde; dışsal stresörler ise (çevrenin sıcaklığında 

önemli bir değişim, aile ve sosyal rolde değişim, eşin baskısı v.b.), bireyin dışında 

meydana gelir. Stresör, stresi en aza indirmek ya da uzaklaştırmak için bireyin cevabını 

ya da adaptasyonunu gerektiren, bireyin iç ya da dış çevresinde rastladığı herhangi bir 

olay, kişi ya da durumdur (Balcıoğlu 2005; Potter ve Perry 1995; 1997). 

Stresörlerle karşılaşan bireyin, temel gereksinimlerini karşılayabilme yeteneği 

tehdit altındadır. Bu tehdit, gerçek ya da algısal olabilir ve ümitsizlik, anksiyete ve 

gerginlik yaratabilir (Potter ve Perry 1997; Taylor ve ark. 2001). 

2.2.2. İnfertilite ve Stres 
İnfertilitenin mi strese, stresin mi infertiliteye neden olduğu henüz 

açıklanamamıştır. Fakat infertilite ile artmış stres arasında bir ilişki olduğu kabul 

edilmektedir (Türkçapar ve ark. 2008; Kendirci 2010). 

Stresin infertilite üzerindeki etkisini gösteren ilk çalışmalar savaş sırasında veya 

sonrasında yapılmıştır. Nitekim amenore sıklığının I. Dünya Savaşı sırasında Almanya, 

Polonya, Avusturya ve Rus toplumlarında arttığını gösteren ilk çalışma 1954 yılında 

yayınlanmıştır. 1990-1991 yıllarındaki Körfez Savaşı gazilerinde infertilite sıklığının 

arttığı bildirilmiştir (Dilbaz 2010). 

İnfertilite ve yardımcı üreme tedavileri, çok boyutlu stresörlerdir. İnfertilite 

problemi sıklıkla çiftlerin birinde veya her ikisinde önemli bir stres kaynağıdır (Jose 

Miller ve ark. 2007; Dilbaz 2010). Stres kadın ve erkeği bireysel olarak etkilediği gibi 

çiftin birlikteliği üzerinde de etkili olmaktadır. Stres, infertilite tedavisini kötü 

etkileyebileceği gibi, uygulanacak tedavi de stresi kötüleştirebilmektedir (Dilbaz 2010).   

İnfertilite ve yardımcı üreme tedavilerinin psikolojik boyutlarını ortaya koyan 

birçok çalışmada, infertilitenin bireylerin stres, depresyon ve anksiyete düzeyinde artışa 
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neden olduğu ortaya konmuştur (Newton 1999; Hammerberg 2003; Domar 2008; 

Türkçapar ve ark. 2008; Ünal ve ark. 2010; Özkan ve Okumuş 2010).  

İnfertilite problemi yaşayan kadınların önemli derecede duygusal stresi olduğu 

bildirilmiştir. Yaşanan bu stres tedaviyi güçleştirmekte, etkinliğini azaltmakta ve 

bireylerin başarılı olabilecek bir tedaviyi bırakma eğilimlerini arttırmaktadır (Domar 

2008). Tedavi sonucu başarısız olduğunda, kişilerin tedaviye devam edip etmeme 

kararını vermesinde stresin etkili olduğu bildirilmiştir (Kendirci 2010). 

Hammarberg ve ark. (2001)’nın yardımcı üreme tekniklerini deneyimleyen 

kadınlarla yaptığı bir izlem çalışmasında; infertilite ile ilgili yapılan tetkik sonuçlarını 

bekleme, yardımcı üreme teknikleri tedavisine başlama, oosit toplama işlemi, embriyo 

transferi sonrasında sonucu bekleme ve tedavinin başarısız olduğunu öğrenmeyi içeren 

süreçler özellikle stresli olarak belirlenmiştir. Yardımcı üreme tedavileri uygulanan  

çiftlerin, tedavi süreçlerinin stresli olmasından dolayı, duygusal ve fiziksel bakım 

ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir (Hammarberg 2003). 

İnfertilite tedavisini bırakan çiftler, neden olarak, psikolojik yük, umutlarını 

kaybetme ve tedavinin gidişatının kötü olmasını belirtmişlerdir (Domar 2008). İsveç’te 

Olivius ve ark. (2004)’nın 974 çiftle yapmış olduğu bir çalışmada hastaların tedaviyi 

bırakma nedeni “psikolojik yük” olarak bulunmuştur. Avustralya’da Hammarberg ve 

ark. (2001)’nın yaptığı çalışma da aynı sonuçları göstermiştir. Tedaviyi bırakan çiftlerin 

%66’sı neden olarak yaşadıkları duygusal zorlukları bildirmiştir (Domar 2008). 

Kadında stresin infertilite üzerinde etkileri; ovulatuar disfonksiyon ve luteal faz 

defekti gelişmesi, uterus ve fallop tüplerinin fonksiyonunda ve implantasyonda bozulma 

olarak gözlenir (Dilbaz 2010). 

Erkekte stresin infertilite üzerine etkileri ise; seksüel performansla ilgili 

anksiyete, geçici periyotlarla gelişen ereksiyon bozukluğu ve buna bağlı olarak koitus 

sıklığında azalma ve sperm kalitesinde bozulmadır. Stresin spermiogram üzerindeki 

etkisi tartışmalıdır. Strese bağlı olarak sperm sayı, hareketlik, yapı ve şeklinin kötü 

yönde etkilendiği bildirilmektedir (Yoldemir 2008; Dilbaz 2010).  

Stresin üreme üzerindeki etkisi genel olarak IVF hastalarında araştırılmıştır. 

Domar IVF siklusu öncesinde veya sırasında stresin ilişkisini ve takip eden gebelik 

sonuçlarını araştıran ve yeterli veri içeren 21 çalışmayı incelemiş, bu çalışmaların 
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15’inde stres ile gebelik arasında anlamlı ilişki olduğunu bulmuştur. En stresli 

hastalarda en düşük gebelik oranları tespit edilmesi bu ilişkiyi desteklemektedir. Aynı 

incelemede iki çalışma bu yönde eğilim olduğunu tespit etmiş ve dört çalışmada ise 

herhangi bir ilişki bulunamamıştır (Domar 2008; Kendirci 2010). 

Newton ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada kadınlar erkeklere oranla her konuda 

daha fazla stres yaşadıklarını tarif etmişlerdir. Ayrıca infertilite nedeninin erkeğe ait 

olduğu durumlarda kadın ve erkeklerde stres, cinsel ve sosyal yaşamda endişe daha 

yüksek düzeyde bulunmuştur (Newton 1999)  

Stresin etkilerini belirlemeye yönelik Domar ve ark. (2004)’nın yaptığı bir başka 

araştırmada 151 kadın IVF siklusu öncesinden başlanarak incelenmiştir. Stres düzeyleri 

ile toplanan oosit sayısı, fertilizasyon oranları, embriyo transfer sayısı, gebelik oranları, 

toplam doğum, canlı doğum ve bebek doğum ağırlıkları arasında negatif ilişki olduğu 

bulunmuştur (Kendirci 2010). 

Bugüne kadar yapılan araştırmaların çoğu, stresin yardımcı üreme tekniklerinin 

etkinliğini düşürdüğü hipotezini desteklemektedir. Ancak bunun hangi mekanizma ile 

gerçekleştiği bilinmemektedir (Domar 2008; Yoldemir 2008). 

2.2.3. İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Yöntemleri 
Başa çıkma en genel ifadesi ile stresin kontrol altına alınması ve 

düzenlenmesinin bir yoludur (Peterson ve ark. 2006). Stres kişinin dışarıdan gelen tehdit 

veya tehditlere karşı kendini korumak amacıyla verdiği tepkidir. Stresöre karşı verilecek 

tepki, olayın yorumlanmasıyla birlikte başlar ve başa çıkma yöntemlerinin kullanılması 

ile sonuçlanır (Dilbaz 2010). Stres verici olaylar ya da etkenlerin olumsuz etkilerini en 

aza indirmek veya tümüyle ortadan kaldırmak için bazı başa çıkma yöntemlerini 

kullanmak evrensel bir tutumdur (Ağargün ve ark. 2005). Başa çıkma yöntemleri 

bireyin stresörlerle başa çıkma yeteneğine yardım eden, zor durumlara karşı bireyin 

dayanma amacıyla gösterdiği bilişsel, duygusal ve davranışsal tepkilerin tümüdür. Birey 

bu başa çıkma yöntemlerini öğrenim ve deneyimler sonucunda kazanır. Her bireyin 

kullandığı başa çıkma yöntemi kendine özgü bir nitelik taşımaktadır (Potter ve Perry 

1997; Taylor ve ark. 2001; Ağargün ve ark. 2005).  
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Lazarus (2006) stresi birey ile çevresi arasındaki etkileşim süreci olarak görür. Birey 

öncelikle stresörü kendi açısından değerlendirmektedir. Stresörü değerlendirdikten 

sonra başa çıkma yöntemlerini kullanmaya başlar. 

Lazarus ve Folkman (1984) stresle başa çıkmayı “kişinin kaynaklarını tüketici veya 

aşırı derecede zorlayıcı olarak değerlendirdiği talepleri yönetme süreci” olarak 

tanımlamaktadır (Terzi 2009). Bu tanıma göre başa çıkmayla ilgili dört kavram üzerinde 

durulmaktadır; 

- Başa çıkmanın bir süreç veya birey ile çevresi arasındaki süregelen karmaşık bir 

etkileşim olmasıdır. 

- Başa çıkmanın yok etme yerine yönetim ile ilişkili olarak görülmesidir; strese 

gerçekçi bir bakış açısıyla bakılmakta ve her problemin üstesinden 

gelinemeyebileceği öngörülmektedir. 

- Bu tanım değerlendirme kavramını da içinde bulundurmaktadır. Bir durum stres 

yaratan olarak değerlendiriliyorsa kişi için stres yaratan olmaktadır. 

- Başa çıkma, bir çaba gösterme olup potansiyel stres verici durumu yönetmeye 

ilişkin bilişsel ve davranışsal çabaları içermektedir. 

Stresle başa çıkma olgusu bir süreç olarak incelendiğinde, bireyin stres kaynağına 

ilişkin değerlendirmeler yaptığı görülmektedir ve başa çıkma süreci bilişsel 

değerlendirme ile başlamaktadır. Bilişsel değerlendirmede ilk önce kişi karşılaştığı 

durumla ilgili ayrıntıları inceler ve şimdi ve gelecekte ortaya çıkabilecek sonuçları 

değerlendirir. Bu değerlendirme sonrasında hangi başa çıkma yöntemlerini 

kullanacağına karar verir (Terzi 2009).  

Stresli durumlar karşısında çeşitli başa çıkma yöntemlerinin kullanılması beklenen 

bir durum olmasına karşın, kullanılan yöntemlerin etkili olmaması ve sorunun uzun 

sürmesi durumlarında ise kişide zamanla tükenme, depresyon ve kişiler arası ilişkilerde 

bozulma gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilmektedir (Kanbay 2007). 

Başa çıkma yöntemleri, etkili ve etkisiz olmak üzere iki grupta toplanmaktadır 

(Kanbay 2007; Hisli Şahin ve ark. 2009). Bunlar; 
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Etkisiz başa çıkma yöntemleri arasında uygun olmayan davranışlar; alkol ya da 

maddeye sığınma, saldırganlık, kaçma davranışları, içe kapanma, intihar ve depresyon 

sayılabilir. 

Etkisiz başa çıkma yöntemleri içinde yer alan reddetme, bastırma, yansıtma gibi 

kendini aldatmaya yönelik başa çıkma yöntemlerinin kullanılması da kişinin duruma 

uyum sağlama aşamalarında kaçınılmaz olabilir, fakat uzun süre kullanıldıklarında 

bireyde sorunlara neden olabilirler (Kanbay 2007; Güleç ve ark. 2008) 

Etkili başa çıkma yöntemleri; Bedene yönelik yöntemler, duygu ve düşüncelere 

yönelik yöntemler ve duruma yönelik yöntemler olarak üçe ayrılır. 

Bedene yönelik yöntemler; solunum egzersizleri, spor, çeşitli gevşeme yöntemleri 

(yoga, meditasyon v.b.), doğru beslenmeyi içerir, 

Duygu ve düşüncelere yönelik yöntemler ise stres yaratan durumları kendini 

geliştirme olarak algılama, duygularını başkaları ile paylaşma, duygularını açıkça ifade 

edebilme olarak açıklanabilir, 

Duruma yönelik yöntemler ise zamanı iyi kullanma, sosyal destekten yararlanma, 

iletişim becerilerini geliştirme, problem çözme becerilerini geliştirmedir. 

Lazarus ve Folkman (1984) başa çıkma yöntemlerini problem odaklı ve duygusal 

odaklı olmak üzere ikiye ayırmıştır. Problem odaklı başa çıkma yöntemlerinde birey 

karşılaştığı soruna odaklanır, problemle nasıl başa çıkacağı ve problemi nasıl çözeceği 

üzerine yoğunlaşır. Bu başa çıkma yöntemi stres yaratan durumun unsurlarını doğrudan 

değiştirmeye yönelik etkinlikleri içerir. Problem odaklı başa çıkma başlığı altında 

kendini kontrol altında tutma, sorumluluğu kabul etme, planlı bir biçimde problem 

çözme ve sorun üzerinde olumlu olarak durma gibi eğilimler yer almaktadır. Problem 

odaklı başa çıkma yöntemleri kontrol edilebilen durumlar için uygundur. Duygusal 

tepkiye dayalı başa çıkma yöntemlerinde ise birey sorunun yarattığı duygularla başa 

çıkmaya çalışmaktadır. Bu başa çıkma yöntemi, stres durumunun yarattığı olumsuz 

duyguların kontrol altına alınıp, olumlu bir yöne odaklanmasına yönelik davranışları 

kapsar. Duygu odaklı başa çıkma başlığı altında kaçma-kaçınma, inkar, sorundan uzak 

durma, sosyal destek arama, yüzleştirici başa çıkma, kuruntulu düşünme, zihinsel 

anlamda sorunla meşgul olmama gibi eğilimler yer alır. Duygusal tepkiye dayalı başa 

çıkma yöntemleri kontrol dışı durumlarda kullanılır. İnfertilite tedavisine başlayan 
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çiftler hem kontrol edilebilen hem de edilemeyen durumlarla karşılaşırlar (Kanbay 

2007; Yoldemir 2008; Terzi 2009). 

İnfertilite başa çıkılması zor bir kriz durumudur (Ak 2002). İnfertilite sorununun 

yanı sıra, üreme yardımı için uygulanan tanı ve tedavi yaklaşımları da çiftin sorunla 

başa çıkmasını zorlaştırmaktadır (Karlıdere ve ark. 2007). Bireyin kendi kültürü ve 

değerler sistemi içinde kendisinden beklenen psikolojik, fiziksel ve sosyal işlevlerini 

yerine getirememesi durumunda buna bağlı olumsuz sonuçları en aza indirmek ya da 

tamamen ortadan kaldırmak için başa çıkma yöntemlerini kullanması gerekmektedir 

(Ağargün ve ark. 2005). Çiftler, infertilite tanı ve tedavi sürecinde kullandıkları başa 

çıkma yöntemleri ile infertilite krizini yönetebilmektedirler (Peterson ve ark. 2006; 

Türkçapar ve ark. 2008).  

Literatürde infertilite stresi ile başa çıkma yöntemleri ile ilgili farklı 

sınıflandırmalara rastlanmaktadır. İnfertilite stresi ile başa çıkma yöntemlerini Peterson 

ve ark. (2006) meydan okuyarak başa çıkma, uzaklaştırma, kendini kontrol etme, sosyal 

destek arama, sorumluluğu kabul etme, kaçış/uzak durma, planlı problem çözme ve 

pozitif yeniden değerlendirme olarak sekiz alt boyutta toplamışlardır. Lechner ve ark. 

(2007) infertilite ile ilgili yaptıkları çalışmada başa çıkma yöntemlerini aktif ve pasif 

olmak üzere iki alt boyutta toplamışlardır. Bayley ve ark. (2009) infertilite ile ilgili 

yaptıkları araştırmada başa çıkma yöntemlerini kendini suçlama-kaçınma, emosyonel 

destek arama ve bilişsel yeniden yapılandırma olarak üç alt boyutta 

değerlendirmişlerdir.  

Schmidt, Christensen ve ark. (2005) ise çalışmalarında infertilite stresi ile başa 

çıkma yöntemlerini dört alt boyutta incelemişlerdir. Bunlar; 

1. Aktif-yok sayma başa çıkma yöntemi, gebe kadınlar ve çocuklarla birlikte 

olmaktan kaçınma, insanlar bu konuları konuştuklarında ortamı terk etme, 

duygularını kendine saklama ve aklını bu konulardan uzak tutma,  

2. Aktif-mücadele etme başa çıkma yöntemi, duygularını dışa yansıtma, 

başkalarının ilgi ve anlayış göstermesine izin verme, test ve tedavilerin kendini 

nasıl etkilediği ile ilgili konuşma, başkalarına akıl danışma, infertilite ile ilgili 

bilgi edinme,  
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3. Pasif-yok sayma başa çıkma yöntemi, bir mucize gerçekleşeceğini bekleme, 

yapabileceği tek şeyin beklemek olduğunu hissetme, işlerin değişebileceği ile 

ilgili hayal kurma,  

4. Anlam bulma temelli başa çıkma yöntemi, birey olarak kendini geliştirme, 

infertilite ile ilgili olumlu düşünme, evliliğinin/ilişkisinin daha değerli olduğunu 

düşünme, başka yaşam hedefleri bulma, çocuk sahibi olmak için yaşadığı 

zorlukların bir anlamı olduğuna inanmayı içerir.  

İnfertilite stresi ile başa çıkmada kadınlar ve erkekler farklı başa çıkma yöntemleri 

kullanmaktadırlar (Newton 1999; Oğuz 2004; Schmidt, Christensen ve ark. 2005; 

Peterson ve ark. 2006; 2009).  

Kadınlar daha çok dilek, umut ve kaçış (Newton 1999; Anderson ve ark. 2003; 

Draye 2004; Peterson ve ark. 2006), yakın çevreleri ile iletişime geçme, problemin 

paylaşılabileceği gruplara katılma, konuşma, destek arama, konuyla ilgili okuma ve 

eğitimlere katılma (Newton 1999; Draye 2004; Oğuz 2004; Peterson ve ark. 2006), 

sorumluluk alma (Peterson ve ark. 2006) başa çıkma yöntemlerini kullanmayı 

seçmektedir.  

Erkekler ise dikkatlerini konudan uzaklaştırma, duruma odaklanmama, kaçınma, 

duygularını kontrol etme, başarılı olacağı işlere yönelme (Newton 1999; Peterson ve 

ark. 2006), problem çözme, başka yaşam hedefleri bulma, yaşamdan keyif alma (Draye 

2004; Peterson ve ark. 2006) başa çıkma yöntemlerini kullanmaktadır.  

Kadın ve erkeklerin infertilite sürecinde kullandıkları başa çıkma yöntemlerinin 

farklı olabildiğini bilmeyen çiftler, eşinin davranışlarını yanlış yorumlayabilir ve 

olumsuz yargılarda bulunabilir. Özellikle tedavinin olumsuz sonuçlandığı durumlarda 

yaşanan hayal kırıklığı, öfke ve umutsuzluk ile birlikte karşılıklı suçlamalar da artar. 

Erkek, eşini aşırı duygusal olmakla, abartılı davranmakla suçlarken, kadın da eşini 

duygusuz olmakla, yeterince önemsememekle suçlayabilir. Bu tablonun yaşanmasını 

önlemek için, çiftlerin tedaviye başlarken sorunlarla başa çıkma yöntemlerinin farklı 

olabileceği konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Bu bilgilendirme, çiftlerin 

karşılıklı yanlış yargılamalarını önleyerek birbirlerine daha çok destek vermelerini 

sağlayacaktır (Yılmaz 2006). 
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İnfertilite krizini iyi yönetebilmek için infertil çiftlerin infertilite sorunu ile başa 

çıkabilme gücünü arttırması gerekmektedir (Schmidt, Christensen ve ark. 2005). İnfertil 

hastalarda strese yönelik yapılan psikolojik destek girişimleri, olumlu tedavi sonuçları, 

stresle başa çıkma becerisinin artması, gebelik oranlarının artması ve psikolojik 

semptomların azalması ile ilişkilidir (Domar 2008; Kendirci 2010; Terzioğlu ve ark. 

2010).  

2.2.4. İnfertilite Stresi ve Depresyon  
Depresyona yol açan çevresel etkenlerin başında anne, baba, çocuk veya eşin 

kaybının yaşanması yer alır. İnfertilite, depresyona yol açma potansiyeli yüksek olan bir 

yaşam olayıdır. Çünkü infertilite veya çocuk sahibi olamama durumu çiftler tarafından 

önemli bir kayıp veya eksiklik olarak yaşanır ve infertil kadınlarda depresif belirtiler 

daha sık görülmektedir (Domar ve Kelly 2004; Türkçapar ve ark. 2008).  

Kişilerin depresif belirtilerinin yükselmesi, depresyon tanısı konması için tek kriter 

değildir. Saptanan depresif belirtiler geçici olabilir, klinik depresyon yerine genel 

psikolojik stresi yansıtıyor olabilir (Kayahan ve ark. 2003). 

Yapılan araştırmalarda infertilite tedavi programına katılan kişilerde, tedavi 

sürecinde en sık rastlanan psikolojik sorunların depresyon, anksiyete bozukluğu ve 

cinsel işlev bozuklukları olduğu saptanmıştır (Türkçapar ve ark. 2008).  

Bazı infertil kadınlarda kendilerine olan güven duygusu azalmakta, suçluluk 

duyguları artmaktadır. İnfertil erkeklerle kıyaslandığında kadınlar daha çok yalnız 

kalmak isterler. Çiftlerin infertilite nedenini algılayış biçimleri de depresyon 

düzeylerinde önemli rol oynar. Eğer infertilitede kadın faktörü söz konusuysa kadın 

üzerindeki baskı artar, erkek faktörü varsa kadında gözlenen depresyon belirtilerinde 

azalma görülür. Çift tedavi konusunda umutluysa, çevresi ve doktorundan destek 

görüyorsa infertilite tedavisine tam uyum sağlayacak ve gebelik olasılığı artacaktır. 

İnfertil çift üzerinde çevre ve aile baskısının olmadığı durumlarda depresyonun ve diğer 

psikiyatrik bozuklukların görülme oranının da azalması beklenmektedir (Türkçapar ve 

ark. 2008). Yapılan çalışmalar infertil kadınların eşlerine oranla daha fazla duygusal 

rahatsızlık yaşamalarına rağmen; infertilite ve tedavisi ile başa çıkmada erkeklerden 

daha başarılı olduklarını ortaya koymuştur (Hsu ve Kuo 2002).   
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Smeenk ve ark. (2004)’nın IVF’e başlayan kadınlarla yapıtıkları prospektif bir 

çalışmada tedavi öncesi depresyon seviyesinin belirlenmesiyle sadece bir siklus sonrası 

hastanın tedaviyi bırakma olasılığının tahmin edilebildiği sonucuna varılmıştır. 

Hämmerly ve ark. (2009)’nın yaptıkları meta-analizde 1978-2007 yılları 

arasında yapılmış 21 prospektif çalışmanın sonuçlarına göre; depresyon veya 

anksiyetesi olan infertil hastalarda infertilite tedavisi sürecinde verilen psikiyatrik 

desteğe yanıt alınamamış, fakat gebelik oranlarının olumlu yönde etkilendiği 

bulunmuştur. Terzioğlu ve ark. (2010)’nın yaptığı bir araştırmada gebelik sonucu 

negatif olan kadınların depresyon puan ortalamalarının gebelik sonucu pozitif olanlara 

göre yüksek olduğu saptanmıştır. Bu nedenle, çiftlere yardımcı üreme tedavileri 

süresince psikolojik sağlıklarını ve başa çıkma yöntemlerini geliştirmeye yönelik eğitim 

ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi önemlidir (Terzioğlu ve ark. 2010). 

2.3. İnfertil Çiftlerin İnfertilite Stresini Azaltmaya Yönelik Hemşirelik Bakımı 
İnfertilite kliniklerinde çalışan hemşireler infertilite danışmanlığı yaparken infertil 

çiftleri infertilite nedeniyle oluşabilecek stres konusunda bilgilendirebilmeli, çiftlerin 

infertilite stresiyle başa çıkma yöntemlerini değerlendirebilmeli, çiftin kendisine uygun 

başa çıkma yöntemlerine karar vermesinde yardımcı olmalıdır (Gribben 2002; Oğuz 

2004; Akyüz 2007).  

Hemşire, infertil bireylerle en sık karşılaşan sağlık personelidir. Sağlık bakım 

ekibinin içinde yer alan hemşireler hastaya fiziksel olduğu kadar psikolojik açıdan da 

destek olmalıdır (Akyüz 2007). Hastaları destekleme ve önerilerde bulunma; tedavi 

sürecindeki çiftlerin tedavinin her aşamasında karşılaşabilecekleri duygusal 

problemlerle başa çıkma yöntemlerini ele alır. Hemşire infertil bireylerin stresle başa 

çıkma yöntemlerini, duygularını ifade etme şekillerini, kaygılarını, kayıp sonucundaki 

davranışlarını gözlemler, bireylerin bu konudaki yakınmalarını dinler. Bu gözlemler 

sonucunda hemşire, uzmandan yardım alması gereken hastaları yönlendirir, infertilite 

tedavi sürecinde infertil bireylere stresle başa çıkma yöntemlerini geliştirme konusunda 

destek verir (Atıcı 2003). 
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Çifte infertilite stresi ile başa çıkma konusunda destek sağlanması için 

yapılabilecekler;  

• İnfertil bireylerin infertilite eğitim ve tedavisi hakkındaki düşüncelerini ifade 

etmeleri sağlanarak, infertilite durumu üzerindeki kontrollerini arttırma yolları 

aranmalıdır (McKinney va ark. 2005; Yeşiltepe Oskay ve ark. 2009). 

• Çiftin önceden kullandığı problem çözme deneyimlerine dayalı becerileri ortaya 

çıkarılmalı ve çift etkin olan başa çıkma yöntemlerini kullanmaları konusunda 

desteklenmelidir (McKinney va ark. 2005; Yeşiltepe Oskay ve ark. 2009). 

• Çiftin infertilite ile ilgili bilgilendirilmesi çok önemlidir. Çifte tedavi için 

seçenekler verildiğinde ve kendilerinin karar vermeleri sağlandığında yaşadıkları 

kontrol kaybı duygusu ve kızgınlıkları hafifleyecektir (Yeşiltepe Oskay ve ark. 

2009). 

• Hemşire, yapılacak uygulamaları ve bunların amaçlarını çiftlerin anlayabileceği 

bir dille açıklamalıdır. Daha önceden verilen tıbbi bilgiler desteklenmeli ve 

internet gibi dış kaynaklardan alınmış bilgilerin doğruluğu değerlendirilmelidir. 

Çiftin tam olarak bilgilendirilmesinin sağlanması için soru sormalarına olanak 

verilmelidir. Yanlış anlamaları engellenmek için çiftlerin eğitimleri sonunda geri 

bildirim alınmalıdır (McKinney va ark. 2005). 

• Hemşire her karar noktasında çiftlerin tüm seçenekleri bilerek uygun bir karara 

varabilmeleri için her seçimin olumlu ve olumsuz yönlerinin belirlenmesinde 

yardımcı olmalıdır (McKinney va ark. 2005). 

• Destek gruplarına katılmak bireye/çifte infertilite probleminde yalnız olmadığını 

gösterir ve kendisiyle aynı sorunu paylaşan diğer kişilerle etkileşim olanağı 

sağlar. Çiftler, acı verici buldukları arkadaş ve aile ilişkilerinden kendilerini 

uzaklaştırdıkları için sosyal destekleri yetersiz olabilir. Duygusal boşalma, ait 

olma duygusu ve bilgi kaynağı sağlaması için hemşire onları destek gruplarına 

yönlendirmelidir (McKinney va ark. 2005; Yeşiltepe Oskay ve ark. 2009).  

• Çiftin/bireyin problemini ailesi ve arkadaşlarıyla paylaşması yararlı olabilir. 

Bireyin başkaları tarafından dinlenmeye ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır 

(McKinney va ark. 2005). 
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• Çiftlere randevu öncesi yaşadıkları sorunları ve merak ettikleri konuları yazarak 

listelemeleri önerilmelidir (Yeşiltepe Oskay ve ark. 2009). 

• Girişimlerin çoğu kadın bedeni üzerinde gerçekleştirilse de, erkek bu süreçte 

eşini yalnız bırakmamalıdır. Randevulara eşle birlikte gidilmesi, yapılan testlerin 

ve uygulanan girişimlerin her iki eş tarafından anlaşılması, paylaşım açısından 

önem taşır (Yeşiltepe Oskay ve ark. 2009). 

• Eşlerin birbirlerine destek olmaları sağlanmalıdır. Her iki eş için de bu süreç 

gerçekten güç ve travmatiktir. Eşler arasında duygu ve endişelerin paylaşılması 

bu zorlu sürecin aşılmasında büyük yarar sağlar. Birbirlerine destek olmak ve 

sorunla birlikte uğraşmak, stresi azaltmada ve eşler arasındaki iletişimin 

gelişmesinde etkili olacaktır. İnfertil pek çok çift için bu deneyimin ilişkiyi 

güçlendirdiği ve yeni bir güvenlik alanı oluşumunu keşfettikleri bildirilmiştir 

(Yeşiltepe Oskay ve Kızılkaya Beji 2001; Oğuz 2004; Yeşiltepe Oskay ve ark. 

2009; Repokari ve ark. 2007).  

• Pozitif bir kişisel imajın gerçekleştirilmesine yardım edilmelidir. Hemşire 

onlarla birlikte kendilerini iyi hissetmelerini sağlayan aktiviteler ve rekabet 

alanları belirlemelidir. İnfertil bireyler, hobiler, spor veya gönüllü işler gibi 

aktiviteler için cesaretlendirilmelidir (McKinney va ark. 2005).  

İnfertil çiftlerde tedaviye yardım için stratejiler geliştirilmiştir. Bunlar; empati, 

güçlendirme ve ileriye yönelik rehberliktir (Draye 2004). 

Tedaviye yardım için stratejiler;  

A. Empati 

Hasta ile her etkileşimin temeli empati olmalıdır. Empati, duygusal bir 

hassasiyet olarak tanımlanmıştır. Bu, diğer kişilerin duygu ve düşüncelerini anlamayı 

gerektirir. Empatik dinleme yapıldığında hasta söylemek istediklerini söyleyebilir. 

Bazen sadece empati yapanla etkileşim hasta için son derece yararlıdır (Draye 2004).  

B. Güçlendirme 

Sağlık profesyonellerinin ikinci bir rolü infertil hastaların güçlendirilmesini 

sağlamaktır. Klinisyenler hastaların karar almasında, seçimlerinde ve hastaları 

desteklemede önemli rol oynarlar. Öneriler, sağlık bakım ekibi tarafından yapılır. 
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Hastalar yaşam hedefleri, değerleri ve kaynaklarını gözden geçirmeye teşvik edilir 

(Draye 2004). 

İnfertil hastaların güçlendirilmesini sağlamada bir başka konu da başarı ve 

başarısızlık kavramlarını algılamalarında hastalara yeniden yardımcı olmaktır. İnfertil 

çiftler bir bebeği eve götürmeyi başarı olarak algılamaktadırlar. Oysa bebek sahibi 

olamayan fakat yeni yaşam hedefleri bulan ve gelecek için plan yapan çiftler de bu 

süreç ile başarılı bir şekilde başa çıkmış sayılır (Draye 2004).  

C. İleriye yönelik rehberlik  

Bilgi sağlama, hastaları güçlendirmede diğer bir yoldur. Hastalar tedavi 

seçeneklerini bildiklerinde ve kendi tedavi seçeneklerine karar verme aşamasına 

katıldıklarında kontrolü tekrar sağladıklarını hissederler. Böylece tedavi 

uygulamalarındaki hatalar önlenebilir ve hastanın endişesi azaltılabilir. Bilgi edinme 

konusunda toplum kaynaklarını kullanma, hasta destek gruplarına dahil olma, gevşeme 

eğitimi alma ve sorun çözümleme yöntemlerini öğrenmeyi içeren destek sistemleri 

hastaya önerilebilir. Destek için oluşturulan kriz telefon hatları ve profesyonel 

terapistlerden hastaların küçük bir bölümü yararlanabildiği için hastalara güvenilir 

internet kaynakları da tavsiye edilebilir (Draye 2004). 

Ayrıca infertil çiftler infertilite stres algısını azaltmak için masaj, akupunktur ve 

tamamlayıcı tıp arayışlarına girmektedir. Bu durum, önerilen diyet destekleri ile tedavi 

etkileşebileceği için bazen istenmeyen sonuçlara neden olmaktadır. Akupunkturun 

olumlu etkilerinin olduğu öne sürülmekte, etkinliği için daha fazla çalışmaya ihtiyaç 

olduğu bildirilmektedir (Marshall 2004).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Tipi 
Araştırma, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Reprodüktif Endokrinoloji 

ve İnfertilite Bilim Dalı'nda infertilite tedavisi olan çiftlerin yaşadıkları stresi ve 

infertilite stresi ile başa çıkmada kullandıkları yöntemleri tanımlamak amacı ile kesitsel, 

tanımlayıcı nitelikte planlandı.  

3.2. Araştırmanın Soruları 
1. İnfertil bireylerdeki infertilite stres düzeyi nedir? 

2. İnfertil çiftlerde kadın ve erkek arasında infertilite stres düzeyi açısından 

fark var mı? 

3. İnfertil bireylerde infertilite stresiyle başa çıkma yöntemleri nelerdir? 

4. İnfertil çiftlerde kadın ve erkek arasında infertilite stresi ile başa çıkma 

yöntemlerinin kullanımı açısından fark var mı? 

5. İnfertil bireylerin depresif semptomları gösterme düzeyi nedir? 

6. İnfertil çiftlerde kadınlar ve erkekler arasında depresif semptomlar 

açısından fark var mı? 

3.3. Araştırmanın Türü 
Bu çalışma kesitsel tipte tanımlayıcı bir çalışma olarak yapıldı. 

3.4. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri 
Araştırma İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Anabilim Dalı Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite Bilim Dalı’nda Ocak 2010-Ocak 

2011 tarihleri arasında yürütüldü. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin randevu alarak 

geldikler bu birimde, ilk görüşmede kendilerine ait bir dosya çıkarılmakta, doktor 

tarafından anamnezi alınan kadının muayenesi yapılmakta ve gerekli tetkikler 

istendikten sonra tekrar kontrole çağrılmaktadır. Birimde tüm başvuran hastaların 

değerlendirildiği bir poliklinik odası, In Vitro Fertilizasyon (IVF) yapılacak hastaların 

izlendiği bir poliklinik odası, danışmanlık için kullanılan bir oda, ofis histereskopi, 

ovum toplanması ve embriyo transferi yapılan bir ameliyathane odası, bir laboratuvar ve 

beş yataklı iki müşahade odası bulunmaktadır. Birimde 6 kadın doğum profesörü ve üç 
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asistan dönüşümlü olarak, üç hemşire, üç embriyolog, bir biyolog, iki sekreter, iki 

temizlik görevlisi sürekli olarak hizmet vermektedir.  

Araştırmanın yapılabilmesi için İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) İstanbul Tıp Fakültesi 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite 

Bilim Dalı’ndan (Ek 7) ve İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan (Ek 8) yazılı 

izin alındı.  

3.5. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
Araştırmanın evrenini, Ocak 2010-Ocak 2011 tarihleri arasında İ.Ü. İstanbul Tıp 

Fakültesi Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite Bilim Dalı'na başvuru yapan tüm 

infertil çiftler oluşturdu.  

Araştırmanın örneklemine ise evrende açıklanan grup içinden aşağıdaki kriterlere 

uyan infertil çiftler alındı. 

Araştırmaya alınma ölçütleri; 

-Ocak 2010-Ocak 2011 tarihleri arasında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Reprodüktif 

Endokrinoloji ve İnfertilite Bilim Dalı'na başvuru yapan,  

-Hiç çocuğu olmayan, 

-Verilecek ölçekleri anlayıp kavrayabilme yeteneğine sahip olan, 

-Kronik hastalığı olmayan, 

-Tanı konmuş psikiyatrik hastalığı olmayan, 

-Araştırmaya katılmayı kabul eden çiftler. 

Dışlanma ölçütleri; 

-Çocuğu olan, 

-Verilecek ölçekleri anlayıp kavrayabilme yeteneğine sahip olmayan, 

-Kronik hastalığı olan, 

-Tanı konmuş psikiyatrik hastalığı olan, 

-Eşine ulaşılamayan, 

-Çalışmaya katılmayı kabul etmeyen çiftler. 



 31 

Araştırmada İnfertilite Stresi Ölçeği (The COMPI Fertility Problem Stress Scales) 

ve İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği (The COMPI Coping Strategy Scales)’nin 

Türkçe dil geçerlik ve güvenirliği yapıldı. Ölçek uyarlama çalışmalarında, uyarlanacak 

ölçeğin madde sayısının 5-10 katı arasında vaka alınması önerilmektedir (Talbot 1995; 

Öner 1997). İnfertilite Stresi Ölçeği’nin 14 maddeli, İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma 

Ölçeği’nin 19 maddeli olması göz önünde bulundurularak geçerlik güvenirlik için 190 

infertil çift gerektiği saptandı. Geçerlik güvenirlik çalışması araştırmaya alınan 206 

infertil çift ile yapıldı. 

Örneklem büyüklüğünü saptamada evreni belli olan örneklem seçimi formülü 

kullanıldı. Bu amaçla Ocak 2009-Ocak 2010 tarihleri arasında infertilite polikliniğine 

tedavi için başvuran kadınlar sayıldı, tekrar eden kayıtlar çıkarıldıktan sonra 1363 

kadının infertilite tedavisi amacıyla polikliniğe başvurduğu tespit edildi.  

             N t2 p q 

n :------------------------------ 

            d2 ( N-1) + t2 p q 

 

n : Örnekleme alınacak birey sayısı 

N : Evrendeki birey sayısı (1363) 

p : İncelenen olayın görülüş sıklığı (0,1) 

q : İncelenen olayın görülmeme sıklığı (1-p = 0,9 ) 

t : Belirli serbestlik derecesinde ve saptanan yanılma düzeyinde t tablo 

değeri (1,96) 

d : Olayın görülüş sıklığına göre yapılmak istenen sapma değeri (0,05) 

          1363 × (1,96)2 × 0,1 × 0,9 

n = --------------------------------------------- = 126 

      (0,05)2 × 1362+ (1,96)2 × 0,1 × 0,9 
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Yüzde 95 güven aralığı ve ± %5 sapma ile örnekleme alınacak en az kişi sayısı 

126 olarak hesaplandı. Örnekleme alınacak infertil çiftlerin seçiminde olasılıksız 

örnekleme yöntemi kullanıldı. İnfertilite Stresi Ölçeği ve İnfertilite Stresi ile Başa 

Çıkma Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği için tespit edilen 190 kişi de göz önüne 

alınarak toplam 206 infertil çift çalışmaya alındı ve çalışmaya alınan her çiftten bir kez 

veri toplandı.  

3.6. Araştırma Verilerinin Toplanmasında İzlenen Yol  
Araştırma tek aşamada gerçekleştirildi ve izlem yapılmadı. 

Araştırmada izlenen aşamalar; 

-Çiftle ya da eşi ile tanışıldı. 

-Araştırmaya alınma ve dışlanma kriterlerine göre çiftler değerlendirildi. 

-Araştırmaya uygun olan çiftler araştırma ile ilgili bilgilendirildi. 

-Araştırmaya katılmayı kabul eden çiftler Gönüllü Onam Formu’nu (Ek 1) imzaladı. 

-İnfertil Çiftlere İlişkin Tanıtıcı Bilgi Formu (Ek 2) kadın tarafından dolduruldu. 

-İnfertilite Stresi Ölçeği (Ek 3) hem kadın hem erkek tarafından ayrı ayrı dolduruldu. 

-İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği (Ek 4) hem kadın hem erkek tarafından ayrı 

ayrı dolduruldu. 

-Beck Depresyon Ölçeği (Ek 5) hem kadın hem erkek tarafından ayrı ayrı dolduruldu.  

3.7. Araştırma Verilerinin Toplanmasında Kullanılan Araçlar  
Verilerin toplanmasında infertil çiftlerin tanıtıcı özelliklerini belirlemek amacıyla 

literatür taraması ışığında araştırmacı tarafından geliştirilen 19 soruluk İnfertil Çiftlere 

İlişkin Tanıtıcı Bilgi Formu (Ek 2), çiftlerin yaşadıkları stres ve infertilite stresi ile başa 

çıkma yöntemlerini belirlemek amacıyla, Schmidt (2006) tarafından geliştirilen 

İnfertilite Stresi Ölçeği (The COMPI Fertility Problem Stress Scales) (Ek 3) ve 

İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği (The COMPI Coping Strategy Scales) (Ek 4) ve 

infertilite sorunu yaşayan çiftlerin depresyon düzeyi ve belirtilerini belirlemek için Beck 

Depresyon Ölçeği (Ek 5) kullanıldı. Çalışmada Schmidt (2006) tarafından geliştirilen 

İnfertilite Stresi Ölçeği (The COMPI Fertility Problem Stress Scales) (Ek 3) ve 
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İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği (The COMPI Coping Strategy Scales) (Ek 

4)’nin kullanılmasına dair yazılı izin alındı (Ek 6). 

3.7.1. Tanıtıcı Bilgi Formu (Ek 2): 
İnfertil çiftlere uygulanacak olan bilgi formu araştırmacı tarafından literatür 

doğrultusunda geliştirildi. Tanıtıcı Bilgi formunda çiftlerin; yaş, cinsiyet, medeni 

durum, yaşadığı yer, eğitim durumu, iş/mesleki durumu, ekonomik durumu gibi sosyo-

demografik özellikleri ile obstetrik, evlilik ve infertilite hikayesini kapsayan, 

infertilitenin yaşamlarına etkilerini ortaya koyacak olan 19 soruya yer verildi.  

3.7.2.  İnfertilite Stresi Ölçeği (The COMPI Fertility Problem Stress Scales) (Ek 3):  
İnfertil çiftlerin yaşadıkları stresi değerlendirmek için uygulanacak olan bu ölçek 

1996 yılında Schmidt (2006) tarafından geliştirilmiştir. Schmidt (2006) ölçeğin 

geliştirilmesinde iki kaynaktan yararlanmıştır. Bunlar; Schmidt (2006)'in infertilite ile 

ilgili yaptığı kalitatif görüşme sonuçlarından elde edilen veriler ve Abbey ve ark. 

(1991)’nın geliştirmiş olduğu Doğurganlık Sorunu ve Stres Ölçeği’ndeki (The Fertility 

Problem Stress Inventory) kişisel, evlilik ve sosyal alanla ilgili maddelerdir. İnfertilite 

Stresi Ölçeği (The COMPI Fertility Problem Stress Scales) üç alt boyuttan oluşan, hem 

kadınlara hem erkeklere uygulanabilen 14 maddelik bir ölçektir. İnfertilite Stresi 

Ölçeği’nin alt boyutları:  

a) 1. alt boyut kişisel alanda stres: İnfertilite sorunu yüzünden hayatım alt üst 

oldu, bu sorunla uğraşmak benim için çok stresli gibi düşünceleri içeren altı maddeden 

oluşur. İlk 2 madde '1' ile '5' arasında derecelendirilen beşli likert tipinde cevaplanır, son 

dört madde '1' ile '4' arasında derecelendirilen dörtlü likert tipinde cevaplanır. Beşli 

likert; tamamen katılıyorum= 1, biraz katılıyorum= 2, kararsızım= 3, biraz 

katılmıyorum= 4, kesinlikle katılmıyorum= 5 olarak sınıflandırılmıştır. Dörtlü likert ise; 

çok fazla= 1, biraz= 2, az= 3, hiç= 4 şeklinde sınıflandırılmıştır. Kişisel alanda stres alt 

boyutundan alınacak puan Madde 1, 2, 11, 12, 13, 14 sorularının yanıtları toplamının 

26’dan çıkarılmasıyla değerlendirilmektedir. Formül = [26 - (Madde 1 + Madde 2 + 

Madde 11 + Madde 12 + Madde 13 + Madde 14)]. Bu alt boyuttan alınacak en düşük 

puan 0 en yüksek puan 20 olabilir. Kişisel alanda stres alt boyutundan alınacak puanın 

yüksek olması stresin arttığını, düşük olması ise stresin azaldığını göstermektedir. 

Schmidt (2006)’in yaptığı araştırmada bu alt boyutta Cronbach alpha değerini kadınlar 

için 0,81, erkekler için 0,78 bulmuştur.  
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b) 2. alt boyut evlilik alanında stres: İnfertilite sorunu ilişkimizde krize neden oldu, 

boşanmayı düşünmemize neden oldu gibi düşünceleri içeren dört maddeden oluşur. İlk 

iki madde '1' ile '5' arasında derecelendirilen beşli likert tipinde cevaplanır, son iki 

madde '1' ile '4' arasında derecelendirilen dörtlü likert tipinde cevaplanır. Beşli likert; 

tamamen katılıyorum= 1, biraz katılıyorum= 2, kararsızım= 3, biraz katılmıyorum= 4, 

kesinlikle katılmıyorum= 5 olarak sınıflandırılmıştır. Dörtlü likert ise; çok fazla= 1, 

biraz= 2, az= 3, hiç= 4 şeklinde sınıflandırılmıştır. Evlilik alanında stres alt boyutundan 

alınacak puan Madde 3, 4, 5, 6 sorularının yanıtları toplamının 18’den çıkarılmasıyla 

değerlendirilmektedir. Formül = [18 - (Madde 3 + Madde 4 + Madde 5 + Madde 6)]. Bu 

alt boyuttan alınacak en düşük puan 0 en yüksek puan 14 olabilir. Evlilik alanında stres 

alt boyutundan alınacak puanın yüksek olması stresin arttığını, düşük olması ise stresin 

azaldığını göstermektedir. Schmidt (2006)’in yaptığı araştırmada bu alt boyutta 

Cronbach alpha değerini kadınlar için 0,73, erkekler için 0,72 bulmuştur.  

c) 3. alt boyut sosyal alanda stres: İnfertilite sorunu kendi ailemle, eşimin ailesi ile 

ilişkimin bozulmasına neden oldu gibi düşünceleri içeren dört maddeden oluşur. Her 

madde '1' ile '4' arasında derecelendirilen dörtlü likert tipinde cevaplanır. Dörtlü likert; 

çok fazla= 1, biraz= 2, az= 3, hiç= 4 şeklinde sınıflandırılmıştır. Sosyal alanda stres alt 

boyutundan alınacak puan Madde 7, 8, 9, 10 sorularının yanıtları toplamının 16’dan 

çıkarılmasıyla değerlendirilmektedir. Formül = [16 - (Madde 7 + Madde 8 + Madde 9 + 

Madde 10)]. Bu alt boyuttan alınacak en düşük puan 0 en yüksek puan 12 olabilir. 

Sosyal alanda stres alt boyutundan alınacak puanın yüksek olması stresin arttığını, 

düşük olması ise stresin azaldığını göstermektedir. Schmidt (2006)’in yaptığı 

araştırmada bu alt boyutta Cronbach alpha değerini kadınlar için 0,79, erkekler için 0,84 

bulmuştur. 

Ölçeğin bu çalışmada kullanılabilmesi için ölçeği geliştiren araştırmacı Lone 

Schmidt’ten izin alındı (Ek 6).  

Geçerlik güvenirlik çalışması kapsamında İnfertilite Stresi Ölçeği maddelerinin 

tanımlayıcı istatistikleri Tablo 3-1’de verildi. 
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Tablo 3-1: İnfertilite Stresi Ölçeği maddelerinin tanımlayıcı istatistikleri  

Maddeler  Min. 
Puan 

Max. 
Puan 

Kadın 
(n=206) 

Ort. 

Kadın 
Std. 
Sapma 

Erkek 
(n=206) 

Ort 

Erkek 
Std. 
Sapma 

Kadın 
ve 

Erkek 
(n=412) 

Ort. 

Kadın 
ve 

Erkek 
Std. 

Sapma 

Faktör 1. Kişisel Alan 0 20 8,96 5,39 6,58 5,20 7,78 5,43 

1)İnfertilite sorunu yüzünden 
hayatım alt üst oldu 
 

1 5 3,34 1,55 3,50 1,51 3,42 1,53 

2)İnfertilite sorunuyla 
uğraşmak benim için çok 
stresli  

1 5 2,24 1,41 2,80 1,51 2,52 1,49 

İnfertilite sorununuz 
aşağıdaki durumlar üzerine 
ne kadar stres yükledi? 

        

11)Çocukları olan insanlar ile 
ilişkinize  1 4 3,16 1,06 3,33 0,96 3,24 1,01 

12)Gebe kadınlar ile 
ilişkinize 1 4 3,06 1,08 3,59 0,79 3,33 0,99 

13)Fiziksel sağlığınıza 1 4 2,88 1,15 3,29 1,02 3,09 1,11 

14)Ruh sağlığınıza 1 4 2,32 1,10 2,88 1,12 2,60 1,15 

Faktör 2. Evlilik Alanı 0 14 3,44 3,47 2,95 3,08 3,20 3,30 

3)Çocuğumuzun olmaması 
ilişkimizde krize neden oldu 1 5 3,95 1,46 4,13 1,39 4,04 1,43 

4)Çocuğumuzun olmaması 
boşanmayı düşünmemize 
neden oldu 
 

1 5 4,64 0,98 4,72 0,86 4,68 0,93 

İnfertilite sorununuz 
aşağıdaki durumlar üzerine 
ne kadar stres yükledi? 

        

5)Evliliğinize/ilişkinize 1 4 2,82 1,05 3,00 1,01 2,91 1,04 

6)Cinsel yaşamınıza  1 4 3,14 1,02 3,17 0,98 3,15 1,00 

Faktör 3. Sosyal Alan 0 12 2,16 2,75 2,12 3,03 2,14 2,89 

İnfertilite sorununuz 
aşağıdaki durumlar üzerine 
ne kadar stres yükledi? 

        

7)Kendi ailenizle ilişkinize 1 4 3,45 0,88 3,26 1,05 3,36 0,98 

8)Eşinizin ailesiyle ilişkinize 1 4 3,11 1,11 3,50 0,87 3,31 1,02 

9)Arkadaşlarınız ile ilişkinize 1 4 3,54 0,82 3,52 0,85 3,53 0,84 

10)İş arkadaşlarınız ile 
ilişkinize 1 4 3,71 0,68 3,56 0,81 3,64 0,76 
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İnfertilite Stresi Ölçeği’nin Dil Eşdeğerliği, İçerik ve Kapsam Geçerliği Analizi  

Ölçeğin içerik ve kapsam geçerliğini değerlendirmek üzere ölçeğin İngilizce 

orijinal formu (The COMPI Fertility Problem Stress Scales) (Ek 3) bir Doğum ve Kadın 

Hastalıkları Hemşireliği öğretim üyesi, araştırmacı ve bir İngilizce okutmanı tarafından 

Türkçe’ye çevrildi. Araştırmacı bu üç kişi tarafından çevirisi yapılmış ölçeği 

inceleyerek ortak bir Türkçe metin oluşturdu. Oluşturulan metnin Türkçe’ye uygunluğu 

ve anlaşılırlığı bir edebiyat öğretmeni tarafından değerlendirildi. Daha sonraki aşamada 

ana dili Türkçe olan ölçek ve çalışma hakkında ayrıntılı bilgi verilen ancak ölçeğin 

orijinal formunu görmeyen, yurt dışında doktora eğitimi almış ve yaşamış bir öğretim 

üyesi ve yurt dışında yaşamakta ve eğitim almakta olan iki kişi tarafından İngilizce’ye 

geri çevirisi yapıldı. İngilizce’ye geri çevirisi yapılan ölçek bir öğretim üyesi tarafından 

tekrar Türkçe’ye çevrildi. Orijinal ölçeğe göre anlam değişikliği olup olmadığı 

değerlendirilerek ölçeğe son hali verildi. Önerilen değişikliklere göre kültüre uygunluk, 

dil eşdeğerliği ve kapsam geçerliğinin değerlendirilmesi için Kadın Sağlığı ve Doğum 

Hastalıkları Hemşireliği’nde görev yapmakta olan dört öğretim üyesi, İç Hastalıkları 

Hemşireliği’nde görev yapmakta olan bir öğretim üyesi, Psikiyatri Hastalıkları 

Hemşireliğinde görev yapmakta olan bir öğretim üyesi, Hemşirelik Esasları’nda görev 

yapmakta olan bir araştırma görevlisi doktor ve Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında 

görev yapmakta olan bir öğretim üyesinin görüşü alındı ve gelen öneriler doğrultusunda 

gerekli düzeltmeler yapıldı. Uzman görüşlerinin değerlendirilmesi için Kapsam 

Geçerlik İndeksi-KGİ (Content Validity Index-CVI) kullanıldı. Uzmanlardan 

maddelerin uygunluğuna göre; 1 puan: uygun değil, 2 puan: biraz uygun, maddenin ve 

ifadenin uygun şekle getirilmesi gerekli, 3 puan: uygun, ancak ufak değişiklikler 

gerekli, 4 puan: çok uygun şeklinde puan vererek değerlendirme yapmaları istendi. 

Ölçeğin Kapsam Geçerlik İndeksi (KGİ) puanı hesaplanırken uzman görüşlerine 

göre her madde için 8 uzman görüşünün yüzde kaçından 3 veya 4 puan aldığı 

hesaplandı (Madde KGİ puanı). Tüm ölçekteki maddelerin KGİ puanlarının ortalaması 

ise tüm ölçek için KGİ puanını vermektedir. Toplam ölçekteki maddelerin tamamının 3-

4 puan aldığı bulundu. 

Ölçeğin düzenlenmiş son halinin anlaşılırlığı 30 kişilik bir grupta pilot uygulama 

yapılarak değerlendirildi ve gerekli düzeltmeler yapıldı.  



 37 

İnfertilite Stresi Ölçeği’nin Madde Analizi 

Bir ölçekteki maddeler, eşit ağırlıkta ve bağımsız üniteler şeklinde ise, her 

madde ile toplam değerler arasındaki korelasyon katsayısının yüksek olması beklenir. 

Korelasyon katsayısı ne kadar yüksek ise o maddenin ölçülmek istenen nitelikle ilişkisi 

o derece yüksektir. Madde toplam puan korelasyon katsayısının hangi ölçütün altına 

düşünce güvenirliğinin yetersiz sayılacağı konusunda belirli bir standart olmamakla 

birlikte, korelasyonların 0,25 veya 0,30’un üzerinde olması önerilmektedir (Talbot 

1995; Gözüm ve Aksayan 2002; Akgül ve Çevik 2005; Öner 1997). İnfertilite Stresi 

Ölçeği alt boyutlarının madde-alt boyut toplam puan korelasyonları Tablo 3-2’de 

verilmiştir. 
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Tablo 3-2: İnfertilite Stresi Ölçeği alt boyutlarının madde-alt boyut toplam puan 
korelasyonları  

Madde-Alt Boyut Toplam Puan 
Korelasyon Katsayısı 

Kadın 
(n=206) 

Erkek 
(n=206) 

Kadın ve 
Erkek (n=412) 

Ölçek Maddeleri 

r p r p r p 

Faktör 1. Kişisel Alan       

1. İnfertilite sorunu yüzünden hayatım alt üst oldu -0,79 0,000 -0,83 0,000 -0,80 0,000 

2. İnfertilite sorunuyla uğraşmak benim için çok stresli -0,65 0,000 -0,76 0,000 -0,72 0,000 

İnfertilite sorununuz aşağıdaki durumlar üzerine ne kadar 
stres yükledi?       

11.  Çocukları olan insanlar ile ilişkinize -0,72 0,000 -0,69 0,000 -0,71 0,000 

12.  Gebe kadınlar ile ilişkinize -0,70 0,000 -0,61 0,000 -0,68 0,000 

13. Fiziksel sağlığınıza -0,74 0,000 -0,72 0,000 -0,74 0,000 

14. Ruh sağlığınıza -0,79 0,000 -0,82 0,000 -0,81 0,000 

Faktör 2. Evlilik Alanı       

3. Çocuğumuzun olmaması ilişkimizde krize neden oldu -0,83 0,000 -0,81 0,000 -0,82 0,000 

4. Çocuğumuzun olmaması boşanmayı düşünmemize neden 
oldu -0,63 0,000 -0,60 0,000 -0,62 0,000 

İnfertilite sorununuz aşağıdaki durumlar üzerine ne kadar 
stres yükledi?       

5.  Evliliğinize/ilişkinize -0,82 0,000 -0,76 0,000 -0,80 0,000 

6.  Cinsel yaşamınıza -0,76 0,000 -0,67 0,000 -0,72 0,000 

Faktör 3. Sosyal Alan       

İnfertilite sorununuz aşağıdaki durumlar üzerine ne kadar 
stres yükledi?       

7. Kendi ailenizle ilişkinize -0,84 0,000 -0,88 0,000 -0,86 0,000 

8. Eşinizin ailesiyle ilişkinize -0,82 0,000 -0,80 0,000 -0,79 0,000 

9.  Arkadaşlarınız ile ilişkinize -0,78 0,000 -0,86 0,000 -0,82 0,000 

10. İş arkadaşlarınız ile ilişkinize -0,67 0,000 -0,81 0,000 -0,74 0,000 

 



 39 

İnfertilite Stresi Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanmasında güvenirlik çalışması için 

alt boyutlarının her birinin madde-alt boyut toplam puan korelasyonlarına bakıldığında, 

Kişisel alan boyutunda bulunan altı maddenin korelasyon güvenirlik katsayılarının 

(Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu) kadınlarda r= -0,65 ile -0,79; erkeklerde r= -

0,61 ile -0,83; kadın ve erkeklerde r= -0,68 ile -0,81 arasında, Evlilik alanı boyutunda 

bulunan dört maddenin korelasyon güvenirlik katsayılarının kadınlarda r= -0,63 ile -

0,83; erkeklerde r= -0,60 ile -0,81; kadın ve erkeklerde r= -0,62 ile -0,82 arasında, 

Sosyal alan boyutunda bulunan dört maddenin korelasyon güvenirlik katsayılarının 

kadınlarda r= -0,67 ile -0,84; erkeklerde r= -0,80 ile -0,88; kadın ve erkeklerde r= -0,74 

ile -0,86 arasında olduğu, tüm maddelerin korelasyon katsayılarının negatif yönde ve 

aralarındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (Tablo 3-2).  

İnfertilite Stresi Ölçeği’nin İç Tutarlılık Güvenirlik Katsayısı 

İnfertilite Stresi Ölçeği’nin iç tutarlılığını değerlendirmek için likert tipi 

ölçeklere uygun bir yöntem olan Cronbach Alfa tekniği kullanıldı. Ölçeğin alfa 

katsayısı ne kadar yüksek olursa, ölçekte bulunan maddelerin o ölçüde birbirleriyle 

tutarlı ve aynı özelliğin öğelerini yordayan maddelerden oluştuğu varsayılır. Maddelerin 

varyansları toplamının genel varyansa ortalanması ile bulunan ve “0” ile “1” arasında 

değer alan alfa katsayısı, ölçekte yer alan soruların homojen bir yapıyı açıklamak üzere 

bir bütün oluşturup oluşturmadıklarını araştırır (Akgül ve Çevik 2005). Ölçeklerin 

güvenirliğini sınamak için kullanılan Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,40’dan 

küçük ise ölçme aracı güvenilir değildir; 0,40-0,59 arası düşük güvenirlikte; 0,60-0,79 

arası oldukça güvenilir; 0,80-1,00 arası ise yüksek derecede güvenilir olarak 

değerlendirilir (Akgül ve Çevik 2005).  

 

Tablo 3-3: İnfertilite Stresi Ölçeği alt boyutlarının Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları  

İnfertilite Stresi 
Ölçeği’nin Alt 
Boyutları  

Madde numaraları Kadın (n=206) 

∝  

Erkek (n=206) 

∝  

Kadın ve Erkek 
(n=412) 

∝  

1. Kişisel Alan 1,2,11,12,13,14 0,82 0,83 0,83 

2. Evlilik Alanı 3,4,5,6 0,75 0,68 0,72 

3. Sosyal Alan 7,8,9,10 0,78 0,86 0,81 
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Türkçeye uyarlanan İnfertilite Stresi Ölçeği alt boyutlarının güvenirlik 

göstergelerinden biri olan iç tutarlılığı için yapılan analizde Cronbach Alfa güvenirlik 

katsayısı kadınlarda kişisel alan alt boyutu için ∝= 0,82; evlilik alanı alt boyutu için ∝= 

0,75; sosyal alan alt boyutu için ∝= 0,78; erkeklerde ise kişisel alan alt boyutu için ∝= 

0,83; evlilik alanı alt boyutu için ∝= 0,67; sosyal alan alt boyutu için ∝= 0,86; kadın ve 

erkeklerde kişisel alan alt boyutu için ∝= 0,83; evlilik alanı alt boyutu için ∝= 0,72 ve 

sosyal alan alt boyutu için ∝= 0,81 olarak bulunmuştur (Tablo 3-3). İnfertilite Stresi 

Ölçeği alt boyutlarında cronbach alfa değerinin kadınlar için 0,75-0,82, erkekler için 

0,67-0,86 ve kadın ve erkekler için 0,72-0,83 arasında olduğu bulundu. İSÖ’nün alt 

boyutlarının kadınlar, erkekler ve hem kadınlar hem erkekler için oldukça güvenilir 

olduğu görüldü.  

İnfertilite Stresi Ölçeği’nin Test ve Tekrar Test Puan Ortalamalarının 

Karşılaştırılması ve Korelasyonları 

Test-tekrar test güvenirliği bir ölçme aracının uygulamadan uygulamaya tutarlı 

sonuçlar verebilme, zamana göre değişmezlik gösterebilme gücüdür. Test-tekrar test 

güvenirliğini bulabilmek için iki uygulamadan elde edilen puanlar arasındaki 

korelasyon hesaplanır. Bu işlem ile elde edilen korelasyon, testin tekrar güvenirlik 

katsayısını verir. Test puanları sürekli değişken ve eşit aralıklı ölçek nitelikleri taşıdığı 

için güvenirliğin bulunmasında genellikle “Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon 

Eşitliği” kullanılmaktadır. Korelasyon katsayısı (r) “-1” ile “1” arasında değişen 

değerler alabilmektedir. Korelasyon (r) “-1” veya “1”e yaklaştıkça ifadenin etkililik 

düzeyi artar, korelasyon “0”a yaklaştıkça ifadenin etkililik düzeyi azalır. Yeteri kadar 

yüksek bir korelasyon katsayısı, testten elde edilen ölçmelerin kararlılığını ve iki 

uygulama arasındaki zaman içinde ölçülen nitelikte fazla bir değişme olmadığını 

gösterir (Karasar 1995; Bahar 2004). İnfertilite Stresi Skalası'nın 41 kişi ile iki hafta 

arayla yapılan test-tekrar test ölçümleri Spearman’ın Korelasyon Analizi ve Wilcoxon 

Testi ile değerlendirildi (Tablo 3-4). 
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Tablo 3-4: İnfertilite Stresi Ölçeği alt boyutlarının test ve tekrar test puan ortalamalarının karşılaştırılması ve korelasyonları  

Ölçek Alt 
Boyutları 

Kadın (n=41) Erkek (n=41) Kadın ve Erkek (n=82) 

 
İlk 

Uygulama 
Ort±SS 

İkinci 
Uygulama 

Ort±SS 

z* p r** p 
İlk 

Uygulama 
Ort±SS 

İkinci 
Uygulama 

Ort±SS 

z* p r** p 
İlk 

Uygulama 
Ort±SS 

İkinci 
Uygulama 

Ort±SS 

z* p r** p 

1. Kişisel Alan 8,9±5,2 8,8±4,7 -0,31 0,76 0,79 0,000 6,9±5,5 6,0±4,8 -1,55 0,12 0,80 0,000 7,9±5,4 7,4±4,9 -1,34 0,18 0,81 0,000 

2. Evlilik Alanı 3,4±3,3 3,4±3,5 -0,17 0,86 0,65 0,000 3,0±3,1 2,7±3,4 -0,65 0,52 0,59 0,000 3,2±3,2 3,1±3,4 -0,51 0,61 0,62 0,000 

3. Sosyal Alan  2,8±3,3 3,1±3,2 -0,37 0,71 0,79 0,000 2,4±3,5 2,2±2,8 -0,35 0,73 0,72 0,000 2,6±3,4 2,7±3,0 -0,05 0,96 0,76 0,000 

*Veriler normal dağılımdan uzak olduğu için Wilcoxon testi yapıldı. 

**Veriler normal dağılımdan uzak olduğu için Spearman Korelasyon analizi yapıldı. 
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İnfertilite Stresi Ölçeği alt boyutlarının zamana göre değişmezliğini 

değerlendirmek için güvenirlik analizi olarak test ve tekrar testten elde edilen puan 

ortalamaları Wilcoxon Testi ile karşılaştırıldığında, puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05 Tablo 3-4). Ölçüm ortalamalarının 

arasında anlamlı farkın olmaması ölçeğin belli aralıklarla yapılan ölçümlerde benzer 

değeri ölçtüğünü, ölçümler arası tutarlılığın olduğunu gösterir. 

İnfertilite Stresi Ölçeği alt boyutlarının güvenirlik analizi olarak ilk ve ikinci 

uygulamadan elde edilen puanlar arasındaki ilişki Spearman’ın Korelasyon Analizi ile 

incelendiğinde; iki hafta ara ile yapılan iki ölçüm puanları arasında üç alt boyut için 

sırasıyla güvenirlik katsayısı kadın r= 0,79; 0,65; 0,79; erkek r= 0,80; 0,59; 0,72 ve 

kadın ve erkekler için r= 0,81; 0,62; 0,76 olarak, pozitif yönde ve istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (Tablo 3-4). Korelasyon katsayılarının 

yüksek olması ilk ve ikinci uygulama sonuçları arasındaki tutarlılığın gücünü 

göstermektedir (Karasar 1995). 

İnfertilite Stresi Ölçeği’nin Yapı Geçerliği Analizinin Yapılması 

İnfertilite Stresi Ölçeği’nin yapı geçerliğinin değerlendirilmesinde Doğrulayıcı 

Faktör Analizi (DFA) kullanıldı. Doğrulayıcı Faktör Analizi’nde uyum iyiliği 

istatistiklerinin istenilen düzeyde olması gerekir. Uyum istatistiği değerleri olarak 

adlandırılan değerler; 

Ki-kare uyum istatistiği: Bir modelin kabul edilebilir olması için ki-kare 

değerinin anlamlı çıkmaması beklenir. Ancak uygulamada genelde anlamlı çıktığı 

görülür. Çünkü bu değer örneklem büyüklüğüne çok duyarlıdır. Bunun yerine ki-kare 

değeri serbestlik derecesine bölünür. Çıkan değerin iki ya da altında olması modelin iyi 

bir model olduğunu, beş ya da altında olması modelin kabul edilebilir bir uyum iyiliğine 

sahip olduğunu gösterir (Harrington 2009).  

Sık kullanılan diğer uyum iyiliği testleri Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA), Standardized Root-Mean-Square Residual (SRMR), 

Comperative Fit Index (CFI), Non-Normed Fit Index (NNFI), Goodness of Fit Index 

(GFI), Adjusted Goodnes of Fit Index (AGFI)’dır (Harrington 2009). Doğrulayıcı faktör 

analizinde; ki-kare değeri, RMSEA, SRMR’nin mutlaka verilmesi gereklidir. Ayrıca 

CFI, NNFI, AGFI sık verilenler arasındadır. RMSEA’nın 0,08’e eşit ya da küçük olması 

ve p değerinin 0,05’ten küçük olması SRMR’nin 0,10’dan küçük olması, CFI, NNFI 



 43 

değerlerinin 0,90’a eşit ya da üstünde olması, AGFI’nin 0,80’e eşit ya da üstünde 

olması uyumun olduğunu gösterir (Harrington 2009).   

İnfertilite Stresi Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması çalışmasında yapı geçerliği 

için faktörlerin uyumunu doğrulamak amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapıldı. Kadın 

erkek ve karma grupta ayrı olarak yapılan üç doğrulayıcı faktör analizinde RMSEA, 

GFA VE AGFI uyum değerlerinin istendik düzeyde olmadığı görüldü (Tablo 3-5). 

Modifikasyon önerileri doğrultusunda 9. ile 10. ve 11. ile 12. maddelerin hata 

varyansları arasında modifikasyon yapılarak doğrulayıcı faktör analizi tekrarlandığında 

elde edilen DFA uyum değerleri Tablo 3-5’de verilmiştir. İnfertilite Stres Ölçeği’nin 

tüm maddelerinin kendi boyutu ile olan faktör yükleri (yol katsayıları) kadın grubunda 

0,45 ile 0,83 arasında (Şekil 3-1), erkek grubunda 0,40 ile 0,93 arasında (Şekil 3-2) ve 

kadın ve erkek grubunda 0,43 ile 0,85 arasında (Şekil 3-3) bulundu. 

 

Tablo 3-5: İnfertilite Stresi Ölçeği’nin Doğrulayıcı Faktör Analizi uyumluluk değerleri 

Erkek Grubu (n= 206) 
 

Kadın Grubu (n= 206) 
 

Kadın ve Erkek Grubu 
(n=412) DFA Uyumluluk 

Değerleri İlk DFA 
Analizi 

Modifikasyon 
Sonrası DFA 

Analizi 

İlk DFA 
Analizi 

Modifikasyon 
Sonrası DFA 

Analizi 

İlk DFA 
Analizi 

Modifikasyon 
Sonrası DFA 

Analizi 

Ki-kare (p değeri) 
359,34 

(p= 0,00)  
195,76 

(p= 0,00) 
326,70 

(p= 0,00) 
150,37 

(p= 0,00) 
544,69 

(p= 0,00) 
267,78 

(p= 0,00) 

  Serbestlik Derecesi 74 72 74 72 74 72 

Ki-kare değeri : sd  4,86 2,72 4,41 2,09 7,36 3,72 

RMSEA (p değeri)  0,14 
(p= 0,00) 

0,092 
(p= 0,00) 

0,13 
(p= 0,00) 

0,073 
(p= 0,00) 

0,12 
(p= 0,00) 

0,081 
(p= 0,00) 

SRMR 0,076 0,073 0,072 0,067 0,067 0,060 

CFI 0,92 0,96 0,91 0,97 0,92 0,96 

NNFI 0,90 0,95 0,89 0,96 0,91 0,96 

GFI 0,80 0,88 0,81 0,91 0,84 0,91 

AGFI 0,72 0,82 0,74 0,86 0,77 0,88 
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Şekil 3-1: İnfertilite Stresi Ölçeği’nin doğrulayıcı faktör analizi: kadın grubu (n=206) 

 

 

Şekil 3-2: İnfertilite Stresi Ölçeği’nin doğrulayıcı faktör analizi: erkek grubu (n=206) 
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Şekil 3-3: İnfertilite Stresi Ölçeği’nin doğrulayıcı faktör analizi: kadın ve erkek grubu 
(n=412) 

 

Şekildeki boyut ile maddeler arasındaki sayılar açıklayıcı faktör analizindeki 

faktör yüklerine denk düşen değerlerdir; bu değerlere yol katsayıları da denilmektedir. 

Alt boyut ile maddeler arasındaki ilişkiyi gösterir; bunların her biri yol (path) olarak 

dikkate alınır ve her bir yol katsayısının ayrıca anlamlı olup olmadığına bakılmaktadır. 

Anlamlı olup olmadığı t testi ile analiz edilmektedir. Bu çalışmada bütün değerler 

anlamlı olarak bulunmuştur. Bir anlamda bu değerler (faktör yükleri) her bir maddenin 

kendi boyutunun ne kadar iyi temsilcisi olduğuna ilişkin bilgi verir; değer ne kadar 

yüksek ise ilişki o kadar güçlüdür, yani o kadar iyi temsil eder (Öner 1997, Akgül ve 

Çevik 2005). 

Şeklin en solundaki rakamlar ise, her bir maddede boyut tarafından 

açıklanamayan hatayı gösterir (hata varyansları da denir). Her bir maddede söz konusu 

ölçme modeli ile açıklanamayan bir özelliğin var olduğunun göstergesidir. Diğer bir 

deyişle, her bir madde ile boyut arasındaki ilişki %100 değildir (Öner 1997, Akgül ve 

Çevik 2005). 
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3.7.3. İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği (The COMPI Coping Strategy Scales) 
(Ek 4):  

İnfertil çiftlerin yaşadıkları stresle başa çıkmalarını değerlendirmek için 

uygulanacak olan bu ölçek 1996 yılında Schmidt (2006) tarafından geliştirilmiştir. 

Schmidt (2006) ölçeğin geliştirilmesinde üç kaynaktan yararlanmıştır. Bunlar; Schmidt 

(2006)'in infertilite ile ilgili yaptığı kalitatif görüşme sonuçlarından beş madde, Lazarus 

ve Folkman (1984)’ın geliştirmiş olduğu Başa Çıkma Yolları Anketinden (Ways of 

Coping Questionnaire) dokuz madde ve Folkman (1997)'ın geliştirmiş olduğu Başa 

Çıkma Yolları Anketinin revize edilmesi ile elde edilen şeklinden alınan beş maddedir. 

İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği (The COMPI Coping Strategy Scales) dört alt 

boyuttan oluşan, hem kadınlara hem erkeklere uygulanabilen 19 maddelik bir ölçektir. 

İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği alt boyutları;  

a) 1. alt boyut aktif-yok sayma başa çıkma yöntemi: Gebe kadınlar ve çocuklarla 

birlikte olmaktan kaçınma gibi düşünceleri içeren '1' ile '4' arasında derecelendirilen 

dörtlü likert tipinde cevaplanan dört maddeden oluşur. Dörtlü likert; kullanmadım= 1, 

bazen kullandım= 2, sık sık kullandım= 3, çok sık kullandım= 4 şeklinde 

sınıflandırılmıştır. Aktif-yok sayma başa çıkma yöntemi alt boyutundan alınacak puan 

Madde 1, 2, 3, 4 sorularının yanıtlarının toplanması ile değerlendirilmektedir. Formül = 

[Madde 1 + Madde 2 + Madde 3 + Madde 4].  Bu alt boyuttan alınacak en düşük puan 

dört en yüksek puan 16 olabilir. Aktif-yok sayma başa çıkma yöntemi alt boyutundan 

alınacak puanın yüksek olması bu başa çıkma yönteminin çok kullanıldığını düşük 

olması ise az kullanıldığını göstermektedir. Schmidt (2006)’in yaptığı araştırmada bu alt 

boyutta Cronbach alpha değerini kadınlar için 0,68 ve erkekler için 0,71 bulmuştur.  

b) 2. alt boyut aktif-mücadele etme başa çıkma yöntemi: Duygularını ifade etmek ve 

başkalarına danışmak gibi düşünceleri içeren yedi maddeden oluşur. İlk 5 soru '1' ile '4' 

arasında derecelendirilen dörtlü likert tipinde cevaplanır, son iki soru '1' ile '3' arasında 

derecelendirilen üçlü likert tipinde cevaplanır. Dörtlü likert; kullanmadım= 1, bazen 

kullandım= 2, sık sık kullandım= 3,  çok sık kullandım= 4 şeklinde sınıflandırılmıştır. 

Üçlü likert ise; hiç kimseyle paylaşmam= 1, yakınlarımla paylaşırım= 2, tanıdığım çoğu 

kişi ile paylaşırım= 3 şeklinde sınıflandırılmıştır. Aktif-mücadele etme başa çıkma 

yöntemi alt boyutundan alınacak puan Madde 5, 6, 18, 19, 7, 8, 9 sorularının 

yanıtlarının toplanması ile değerlendirilmektedir. Formül = [Madde 5 + Madde 6 + 

Madde 18 + Madde 19 + Madde 7 + Madde 8 + Madde 9]. Bu alt boyuttan alınacak en 
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düşük puan yedi en yüksek puan 26 olabilir. Aktif-mücadele etme başa çıkma yöntemi 

alt boyutundan alınacak puanın yüksek olması bu başa çıkma yönteminin çok 

kullanıldığını, düşük olması ise az kullanıldığını göstermektedir. Schmidt (2006)’in 

yaptığı araştırmada bu alt boyutta Cronbach alpha değerini kadınlar için 0,76 ve 

erkekler için 0,74 bulmuştur.  

c) 3. alt boyut pasif-yok sayma başa çıkma yöntemi: Bir mucize için umutlanmak, 

yapabileceği tek şeyin beklemek olduğunu hissetmek gibi düşünceleri içeren '1' ile '4' 

arasında derecelendirilen dörtlü likert tipinde cevaplanan üç maddeden oluşur. Dörtlü 

likert; kullanmadım= 1, bazen kullandım= 2, sık sık kullandım= 3,  çok sık kullandım= 

4 şeklinde sınıflandırılmıştır. Pasif-yok sayma başa çıkma yöntemi alt boyutundan 

alınacak puan Madde 10, 11, 12 sorularının yanıtlarının toplanması ile 

değerlendirilmektedir. Formül = [Madde 10 + Madde 11 + Madde 12]. Bu alt boyuttan 

alınacak en düşük puan üç en yüksek puan 12 olabilir. Pasif-yok sayma başa çıkma 

yöntemi alt boyutundan alınacak puanın yüksek olması bu başa çıkma yönteminin çok 

kullanıldığını düşük olması ise az kullanıldığını göstermektedir. Schmidt (2006)’in 

yaptığı araştırmada bu alt boyutta Cronbach alpha değerini kadınlar için 0,46 ve 

erkekler için 0,55 bulmuştur.  

d) 4. alt boyut anlam bulma temelli başa çıkma yöntemi: İnfertilite sorununun 

düzeleceğini düşünmek, başka yaşam hedefleri bulmak gibi düşünceleri içeren '1' ile '4' 

arasında derecelendirilen dörtlü likert tipinde cevaplanan beş maddeden oluşur. Dörtlü 

likert; kullanmadım= 1, bazen kullandım= 2, sık sık kullandım= 3,  çok sık kullandım= 

4 şeklinde sınıflandırılmıştır. Anlam bulma temelli başa çıkma yöntemi alt boyutundan 

alınacak puan Madde 13, 14, 15 sorularının yanıtlarının toplanması ile 

değerlendirilmektedir. Formül = [Madde 13 + Madde 14 + Madde 15]. Bu alt boyuttan 

alınacak en düşük puan beş en yüksek puan 20 olabilir. Anlam bulma temelli başa 

çıkma yöntemi alt boyutundan alınacak puanın yüksek olması bu başa çıkma 

yönteminin çok kullanıldığını, düşük olması ise az kullanıldığını göstermektedir. 

Schmidt (2006)’in yaptığı araştırmada bu alt boyutta Cronbach alpha değerini kadınlar 

için 0,59 ve erkekler için 0,53 bulmuştur.  

Ölçeğin bu çalışmada kullanılabilmesi için ölçeği geliştiren araştırmacı Lone 

Schmidt’ten izin alındı (Ek 6). İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği’nin Türkçe 
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geçerlilik ve güvenirlik çalışması kapsamında ölçeğin maddelerinin tanımlayıcı 

istatistikleri Tablo 3-6’da verildi.  

 

Tablo 3-6: İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği maddelerinin tanımlayıcı istatistikleri  

Maddeler  Min. 
Puan 

Max. 
Puan 

Kadın 
(n=206) 

Ort. 

Kadın 
Std. 
Sapma 

Erkek 
(n=206) 

Ort. 

Erkek 
Std. 
Sapma 

Kadın 
ve 

Erkek  
(n=412) 

Ort. 

Kadın ve 
Erkek Std. 

Sapma 

Faktör 1. Aktif Yok Sayma 4 16 7,95 2,79 7,29 2,69 7,62 2,76 

1.Gebe kadınlar ve çocuklarla 
birlikte olmaktan kaçınırım 1 4 1,52 0,85 1,31 0,73 1,42 0,80 

2.İnsanlar gebelik ve 
çocuklar ile ilgili 
konuştuklarında ortamı terk 
ederim 

1 4 1,58 0,86 1,53 0,79 1,56 0,83 

3.Duygularımı kendime 
saklamaya çalışırım 1 4 2,44 1,09 2,38 1,13 2,41 1,11 

4.Aklımı bu konulardan uzak 
tutabilmek için işe sarılırım 
veya başka iş yaparım 

1 4 2,39 1,11 2,05 1,13 2,22 1,13 

Faktör 2. Aktif Mücadele 
Etme 7 26 15,00 3,94 13,19 3,90  14,10 4,02 

5.Bir yolunu bulup 
duygularımı dışa yansıtırım 1 4 1,84 0,96 1,70 0,91 1,77 0,94 

6.Başkalarının ilgi ve anlayış 
göstermelerini beklerim 1 4 2,22 1,13 2,05 1,14 2,13 1,14 

18.Çocuğumuzun olmaması 
ile ilgili duygularımı 
paylaşırım 

1 3 2,02 0,59 1,81 0,63 1,92 0,62 

19.Testlerin ve tedavilerin 
beni duygusal olarak nasıl 
etkilediğini paylaşırım 

1 3 1,90 0,58 1,67 0,61 1,79 0,61 

7.Çocuğu olmayan başka 
kişilere danışırım 1 4 2,15 1,12 1,88 1,03 2,02 1,09 

8.Bir yakınıma veya 
arkadaşıma danışırım 1 4 2,19 1,01 1,86 0,98 2,03 1,01 

9.İnfertilite ile ilgili (kitap, 
broşür v.b.) okurum veya 
televizyon izlerim 

1 4 2,65 1,13 2,19 1,07 2,43 1,13 

Faktör 3. Pasif Yok Sayma 3 12 7,83 2,58 7,10 2,58 7,47 2,61 

10.Bir mucize olmasını ümit 
ederim 1 4 2,85 1,14 2,51 1,29 2,69 1,23 

11.Yapabileceğim tek şeyin 
beklemek olduğunu 
hissederim 

1 4 2,73 1,13 2,61 1,18 2,68 1,16 

12.İşlerin nasıl 
değişebileceğiyle ilgili 
fantaziler ve hayaller kurarım  

1 4 2,23 1,15 1,96 1,01 2,10 1,09 
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Faktör 4. Anlam Bulma 
Temelli  5 20 13,42 3,57 13,15 3,60 13,29 3,59 

13.Bireysel olarak kendimi 
geliştiririm 1 4 2,36 0,97 2,41 1,04 2,39 1,01 

14.İnfertilite sorununun 
düzeleceğini düşünürüm 1 4 2,86 1,05 2,79 1,10 2,83 1,08 

15.Evliliğimin/ilişkimin şu 
anda daha da değerli 
olduğunu düşünürüm 

1 4 2,90 1,13 3,00 1,13 2,95 1,14 

16.Başka yaşam hedefleri 
bulurum 1 4 2,05 1,09 1,87 1,04 1,97 1,07 

17.Bir çocuğa sahip olmak 
için yaşadığımız zorlukların 
bir anlamı olduğuna inanırım 

1 4 3,23 1,04 3,06 1,13 3,15 1,09 

 

İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği’nin Dil Eşdeğerliği, İçerik ve Kapsam 

Geçerliği Analizinin Yapılması 

Ölçeğin içerik ve kapsam geçerliğini (Content Validity) değerlendirmek üzere 

ölçeğin İngilizce orijinal formu (The COMPI Coping Strategy Scales) (Ek 4) bir Doğum 

ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği öğretim üyesi, araştırmacı ve bir İngilizce okutmanı 

tarafından Türkçe’ye çevrildi. Araştırmacı bu üç kişi tarafından çevirisi yapılmış ölçeği 

inceleyerek ortak bir Türkçe metin oluşturdu. Oluşturulan metnin Türkçe’ye uygunluğu 

ve anlaşılırlığı bir edebiyat öğretmeni tarafından değerlendirildi. Daha sonraki aşamada, 

ana dili Türkçe olan ölçek ve çalışma hakkında ayrıntılı bilgi verilen ancak ölçeğin 

orijinal formunu görmeyen, yurt dışında doktora eğitimi almış ve yaşamış bir öğretim 

üyesi ve yurt dışında yaşamakta ve eğitim almakta olan iki kişi tarafından İngilizce’ye 

geri çevirisi yapıldı. İngilizce’ye geri çevirisi yapılan ölçek bir öğretim üyesi tarafından 

tekrar Türkçe’ye çevrildi. Orijinal ölçeğe göre anlam değişikliği olup olmadığı 

değerlendirilerek ölçeğe son hali verildi. Önerilen değişikliklere göre kültüre uygunluk, 

dil eşdeğerliği ve kapsam geçerliğinin değerlendirilmesi için Kadın Sağlığı ve Doğum 

Hastalıkları Hemşireliği’nde görev yapmakta olan dört öğretim üyesi, İç Hastalıkları 

Hemşireliği’nde görev yapmakta olan bir öğretim üyesi, Psikiyatri Hastalıkları 

Hemşireliğinde görev yapmakta olan bir öğretim üyesi, Hemşirelik Esasları’nda görev 

yapmakta olan bir araştırma görevlisi doktor ve Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında 

görev yapmakta olan bir öğretim üyesinin görüşü alındı ve gelen öneriler doğrultusunda 

gerekli düzeltmeler yapıldı. Uzman görüşlerinin değerlendirilmesi için Kapsam 

Geçerlik İndeksi-KGİ (Content Validity Index-CVI) kullanıldı. Uzmanlardan 

maddelerin uygunluğuna göre; 1 puan: uygun değil, 2 puan: biraz uygun, maddenin ve 



 50 

ifadenin uygun şekle getirilmesi gerekli, 3 puan: uygun, ancak ufak değişiklikler 

gerekli, 4 puan: çok uygun şeklinde puan vererek değerlendirme yapmaları istendi. 

Ölçeğin Kapsam Geçerlik İndeksi (KGİ) puanı hesaplanırken uzman görüşlerine 

göre her madde için 8 uzman görüşünün yüzde kaçından 3 veya 4 puan aldığı 

hesaplandı (Madde KGİ puanı). Tüm ölçekteki maddelerin KGİ puanlarının ortalaması 

ise tüm ölçek için KGİ puanını vermektedir. Toplam ölçekte maddelerinin %98’inin 3-4 

puan aldığı bulundu. 

Ölçeğin düzenlenmiş son halinin anlaşılırlığı 30 kişilik bir grupta pilot uygulama 

yapılarak değerlendirildi ve gerekli düzeltmeler yapıldı.  

İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği’nin Madde Analizi 

Bir ölçekteki maddeler, eşit ağırlıkta ve bağımsız üniteler şeklinde ise, her 

madde ile toplam değerler arasındaki korelasyon katsayısının yüksek olması beklenir. 

Korelasyon katsayısı ne kadar yüksek ise o maddenin ölçülmek istenen nitelikle ilişkisi 

o derece yüksektir. Madde toplam puan korelasyon katsayısının hangi ölçütün altına 

düşünce güvenirliliğinin yetersiz sayılacağı konusunda belirli bir standart olmamakla 

birlikte, korelasyonların 0,25 veya 0,30’un üzerinde olması önerilmektedir (Talbot 

1995; Gözüm ve Aksayan 2002; Akgül ve Çevik 2005; Öner 1997). İnfertilite Stresi ile 

Başa Çıkma Ölçeği alt boyutlarının madde-alt boyut toplam puan korelasyonları Tablo 

3-7’de verildi. 
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Tablo 3-7: İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği alt boyutlarının madde-alt boyut toplam 

puan korelasyonları  

Ölçek Maddeleri Madde-Alt Boyut Toplam Puan 
Korelasyon Katsayısı 

 Kadın (n=206) 
 

Erkek (n=206) 
 

Kadın ve Erkek 
(n=412) 

Faktör 1. Aktif Yok Sayma  r p r p r P 

1.Gebe kadınlar ve çocuklarla birlikte olmaktan 
kaçınırım 0,69 0,000 0,62 0,000 0,66 0,000 

2.İnsanlar gebelik ve çocuklar ile ilgili 
konuştuklarında ortamı terk ederim 0,66 0,000 0,74 0,000 0,69 0,000 

3.Duygularımı kendime saklamaya çalışırım 0,74 0,000 0,71 0,000 0,72 0,000 

4.Aklımı bu konulardan uzak tutabilmek için işe 
sarılırım veya başka iş yaparım 0,75 0,000 0,76 0,000 0,76 0,000 

Faktör 2. Aktif Mücadele Etme       

5.Bir yolunu bulup duygularımı dışa yansıtırım 0,54 0,000 0,54 0,000 0,54 0,000 

6.Başkalarının ilgi ve anlayış göstermelerini 
beklerim 0,62 0,000 0,72 0,000 0,66 0,000 

18.Çocuğumuzun olmaması ile ilgili duygularımı 
paylaşırım 0,41 0,000 0,40 0,000 0,43 0,000 

19.Testlerin ve tedavilerin beni duygusal olarak 
nasıl etkilediğini paylaşırım 0,40 0,000 0,43 0,000 0,44 0,000 

7.Çocuğu olmayan başka kişilere danışırım 0,78 0,000 0,72 0,000 0,76 0,000 

8.Bir yakınıma veya arkadaşıma danışırım 0,71 0,000 0,75 0,000 0,74 0,000 

9.İnfertilite ile ilgili (kitap, broşür v.b.) okurum 
veya televizyon izlerim 0,57 0,000 0,54 0,000 0,58 0,000 

Faktör 3. Pasif Yok Sayma        

10.Bir mucize olmasını ümit ederim 0,79 0,000 0,82 0,000 0,81 0,000 

11.Yapabileceğim tek şeyin beklemek olduğunu 
hissederim 0,75 0,000 0,72 0,000 0,73 0,000 

12.İşlerin nasıl değişebileceğiyle ilgili fantaziler 
ve hayaller kurarım  0,72 0,000 0,67 0,000 0,70 0,000 

Faktör 4. Anlam Bulma Temelli        

13.Bireysel olarak kendimi geliştiririm 0,67 0,000 0,61 0,000 0,64 0,000 

14.İnfertilite sorununun düzeleceğini düşünürüm 0,70 0,000 0,74 0,000 0,72 0,000 

15.Evliliğimin/ilişkimin şu anda daha da değerli 
olduğunu düşünürüm 0,72 0,000 0,76 0,000 0,73 0,000 

16.Başka yaşam hedefleri bulurum 0,64 0,000 0,49 0,000 0,57 0,000 

17.Bir çocuğa sahip olmak için yaşadığımız 
zorlukların bir anlamı olduğuna inanırım 0,63 0,000 0,70 0,000 0,66 0,000 
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İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanmasında güvenirlik 

çalışması için alt boyutlarının her birinin madde-alt boyut toplam puan korelasyonlarına 

bakıldığında, Aktif yok sayma boyutunda bulunan dört maddenin korelasyon güvenirlik 

katsayılarının (Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu) kadınlarda r= 0,66 ile 0,75; 

erkeklerde r= 0,62 ile 0,76; kadın ve erkeklerde r= 0,66 ile 0,76 arasında, Aktif 

mücadele etme boyutunda bulunan yedi maddenin korelasyon güvenirlik katsayılarının 

kadınlarda r= 0,40 ile 0,78; erkeklerde r= 0,40 ile 0,75; kadın ve erkeklerde r= 0,43 ile 

0,76 arasında, Pasif yok sayma boyutunda bulunan üç maddenin korelasyon güvenirlik 

katsayılarının kadınlarda r= 0,72 ile 0,79; erkeklerde r= 0,67 ile 0,82; kadın ve 

erkeklerde r= 0,70 ile 0,81 arasında,  Anlam bulma temelli başa çıkma boyutunda 

bulunan beş maddenin korelasyon güvenirlik katsayılarının kadınlarda r= 0,63 ile 0,72; 

erkeklerde r= 0,49 ile 0,76; kadın ve erkeklerde r= 0,57 ile 0,73 arasında olduğu, tüm 

maddelerin korelasyon katsayılarının pozitif yönde ve aralarındaki ilişkinin istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu saptandı (Tablo 3-7).  

İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği’nin İç Tutarlılık Güvenirlik Katsayısı 

İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği’nin iç tutarlılığını değerlendirmek için 

likert tipi ölçeklere uygun bir yöntem olan Cronbach Alfa tekniği kullanıldı. Ölçeğin 

alfa katsayısı ne kadar yüksek olusa, ölçekte bulunan maddelerin o ölçüde birbirleri ile 

tutarlı ve aynı özelliğin öğelerini yordayan maddelerden oluştuğu varsayılır. Maddelerin 

varyansları toplamının genel varyansa ortalanması ile bulunan ve “0” ile “1” arasında 

değer alan alfa katsayısı, ölçekte yer alan soruların homojen bir yapıyı açıklamak üzere 

bir bütün oluşturup oluşturmadıklarını araştırır. Ölçeklerin güvenirliğini sınamak için 

kullanılan Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,40’dan küçük ise ölçme aracı güvenilir 

değildir, 0,40-0,59 arası düşük güvenirlikte, 0,60-0,79 arası oldukça güvenilir, 0,80-1,00 

arası ise yüksek derecede güvenilir olarak değerlendirilir (Akgül ve Çevik 2005).  
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Tablo 3-8: İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği alt boyutlarının Cronbach Alfa 

güvenirlik katsayıları  

 

Türkçeye uyarlanan İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği’nin güvenirlik 

çalışmasında iç tutarlılığı için yapılan analizde Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları 

Tablo 3-8’de verilmiştir. 

Türkçeye uyarlanan İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği alt boyutlarının 

güvenirlik göstergelerinden biri olan iç tutarlılığı için yapılan analizde Cronbach Alfa 

güvenirlik katsayısı Aktif-yok sayma boyutu için kadınlarda ∝= 0,67; erkeklerde ∝= 

0,65; kadın ve erkeklerde ∝= 0,66, aktif-mücadele etme boyutu için kadınlarda ∝= 

0,68; erkeklerde ∝= 0,65; kadın ve erkeklerde ∝= 0,70, pasif-yok sayma boyutu için 

kadınlarda ∝= 0,62; erkeklerde ∝= 0,58, kadın ve erkeklerde ∝= 0,61 anlam bulma 

temelli başa çıkma boyutu için kadınlarda ∝= 0,70; erkeklerde ∝= 0,68; kadın ve 

erkeklerde ∝= 0,69 olarak bulundu (Tablo 3-8). İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma 

Ölçeği’nin alt boyutlarının kadınlar, erkekler ve hem kadınlar hem erkekler için oldukça 

güvenilir olduğu saptandı. 

İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği’nin Test ve Tekrar Test Puan 

Ortalamalarının Karşılaştırılması ve Korelasyonları 

 Test-tekrar test güvenirliği, bir ölçme aracının uygulamadan uygulamaya tutarlı 

sonuçlar verebilme, zamana göre değişmezlik gösterebilme gücüdür. Test-tekrar test 

güvenirliğini bulabilmek için iki uygulamadan elde edilen puanlar arasındaki 

korelasyon hesaplanır. Bu işlem ile elde edilen korelasyon, testin tekrar güvenirlik 

katsayısını verir. Test puanları sürekli değişken ve eşit aralıklı ölçek nitelikleri taşıdığı 

için güvenirliğin bulunmasında genellikle “Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon 

İnfertilite ile Başa Çıkma 
Ölçeği’nin Alt Boyutları 

Madde 
numaraları 

Kadın  
(n=206) 

∝  

Erkek  
(n=206) 

∝  

Kadın ve Erkek 
(n=412) 

∝  

1. Aktif-yok sayma 1,2,3,4 0,67 0,65 0,66 

2. Aktif-mücadele etme 5,6,18,19,7,8,9 0,68 0,70 0,70 

3. Pasif-yok sayma 10,11,12 0,62 0,58 0,61 

4. Anlam bulma temelli 13,14,15,16,17 0,70 0,68 0,69 
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Eşitliği” kullanılmaktadır. Korelasyon katsayısı (r) “-1” ile “1” arasında değişen 

değerler alabilmektedir. Korelasyon (r) “-1” veya “1”e yaklaştıkça ifadenin etkililik 

düzeyi artar, korelasyon “0”a yaklaştıkça ifadenin etkililik düzeyi azalır. Yeteri kadar 

yüksek bir korelasyon katsayısı, testten elde edilen ölçmelerin kararlılığını ve iki 

uygulama arasındaki zaman içinde ölçülen nitelikte fazla bir değişme olmadığını 

gösterir (Karasar 1995; Bahar 2004). İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği’nin 41 kişi 

ile iki hafta arayla yapılan test-tekrar test ölçümleri Spearman’s Korelasyon Analizi ve 

Wilcoxon Testi ile değerlendirilmiştir (Tablo 3-9). 
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Tablo 3-9: İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği ve alt boyutlarının test ve tekrar test puan ortalamalarının karşılaştırılması ve 

korelasyonları  

Ölçek Alt 
Boyutları 

Kadın 
(n=41) 
İlk 

Uygulama 
Ort±SS 

Kadın 
(n=41) 
İkinci 

Uygulama 
Ort±SS 

z* p r p 

Erkek 
(n=41) 
İlk 

Uygulama 
Ort±SS 

Erkek 
(n=41) 
İkinci 

Uygulama 
Ort±SS 

z* p r p 

Kadın ve 
Erkek  
(n=82) 
İlk 

Uygulama 
Ort±SS 

Kadın ve 
Erkek  
(n=82) 
İkinci 

Uygulama 
Ort±SS 

z* p r p 

Aktif-yok 
sayma  7,6±2,8 8,0±2,5 -1,45 0,15 0,83 0,000 7,1±2,5 6,9±2,6 -0,56 0,58 0,44 0,004 7,4±2,6 7,5±2,6 -0,47 0,64 0,65 0,000 

Aktif-
mücadele 
etme  

14,5±3,1 14,7±3,0 -0,51 0,61 0,81 0,000 13,3±3,4 13,9±4,2 -1,16 0,25 0,66 0,000 13,9±3,3 14,3±3,7 -1,17 0,24 0,71 0,000 

Pasif-yok 
sayma  7,5±2,0 8,0±2,3 -1,62 0,11 0,63 0,000 7,2±2,5 7,0±2,3 -0,79 0,43 0,75 0,000 7,4±2,3 7,5±2,4 -0,62 0,54 0,70 0,000 

Anlam 
bulma 
temelli  

13,6±3,7 13,9±3,4 -1,13 0,26 0,90 0,000 13,5±3,7 13,5±3,9 -0,02 0,99 0,62 0,000 13,6±3,7 13,7±3,6 -0,70 0,48 0,76 0,000 

*Veriler normal dağılımdan uzak olduğu için Wilcoxon Testi yapıldı. 

**Veriler normal dağılımdan uzak olduğu için Spearman Korelasyon Analizi yapıldı. 
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İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği’nin alt boyutlarının zamana göre 

değişmezliğini değerlendirmek için güvenirlik analizi olarak test ve tekrar testten elde 

edilen puan ortalamaları Wilcoxon Testi ile karşılaştırıldığında, kadın ve erkekler için 

her dört alt boyutta da iki ölçümün puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05; Tablo 3-9). Ölçüm ortalamalarının arasında 

anlamlı farkın olmaması ölçeğin belli aralıklarla yapılan ölçümlerde benzer değeri 

ölçtüğünü, ölçümler arası tutarlılığın olduğunu göstermektedir (Karasar 1995). 

İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği ve alt boyutlarının güvenirlik analizi 

olarak ilk ve ikinci uygulamadan elde edilen puanlar arasındaki ilişki Spearman’ın 

Korelasyon Analizi ile incelendiğinde; iki hafta ara ile yapılan ölçek ve dört alt 

boyutunun iki ölçüm puanları arasında sırasıyla güvenirlik katsayısı kadın r= 0,83; 

0,81; 0,63; 0,90; erkek r= 0,44; 0,66; 0,75; 0,62; kadın ve erkeklerde r= 0,65; 0,71; 

0,70; 0,76 olarak pozitif yönde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki 

olduğu saptandı (Tablo 3-9). Korelasyon katsayılarının yüksek olması ilk ve ikinci 

uygulama sonuçları arasındaki tutarlılığın gücünü göstermektedir (Karasar 1995). 

İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği’nin Yapı Geçerliği Analizi 

İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanmasında yapı 

geçerliğinin değerlendirilmesi amacıyla her bir boyut için doğrulayıcı faktör analizi 

kullanılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinde uyum iyiliği istatistiklerinin istenilen 

düzeyde olması gerekir. Uyum istatistiği değerleri olarak adlandırılan değerler; 

Ki-kare uyum istatistiği: Bir modelin kabul edilebilir olması için ki-kare 

değerinin anlamlı çıkmaması beklenir. Ancak uygulamada genelde anlamlı çıktığı 

görülür. Çünkü bu değer örneklem büyüklüğüne çok duyarlıdır. Bunun yerine ki-kare 

değeri serbestlik derecesine bölünür. Çıkan değerin iki ya da altında olması modelin 

iyi bir model olduğunu, beş ya da altında olması modelin kabul edilebilir bir uyum 

iyiliğine sahip olduğunu gösterir (Harrington 2009).  

Sık kullanılan diğer uyum iyiliği testleri Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA), Standardized Root-Mean-Square Residual (SRMR), 

Comperative Fit Index (CFI), Non-Normed Fit Index (NNFI), Goodness of Fit Index 

(GFI), Adjusted Goodnes of Fit Index (AGFI)’ti (Harrington 2009). Doğrulayıcı 

faktör analizinde; ki-kare değeri, RMSEA, SRMR’nin mutlaka verilmesi gereklidir. 

Ayrıca CFI, NNFI, AGFI sık verilenler arasındadır. RMSEA’nın 0,08’e eşit ya da 
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küçük olması ve p değerinin 0,05’ten küçük olması SRMR’nin 0,10’dan küçük 

olması, CFI, NNFI değerlerinin 0,90’a eşit ya da üstünde olması, AGFI’nin 0,80’e eşit 

ya da üstünde olması uyumun olduğunu gösterir (Harrington 2009).   

İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama çalışmasında; 

kadın grubu, erkek grubu ve karma grupta (kadın ve erkek bir arada) yapılan 

doğrulayıcı faktör analizinde; kadın grubunda ilk yapılan DFA sonucunda CFI, NNFI, 

GFA ve AGFI değerlerinin istendik düzeyde olmadığı bulunmuş, modifikasyon 

önerileri doğrultusunda 1. İle 2. Madde ve 18. İle 19. Maddelerin hata varyansları 

arasında modifikasyon yapılarak doğrulayıcı faktör analizi tekrarlanmıştır. Erkek 

grubunda da ilk yapılan analizlerde CFI, NNFI, GFA ve AGFI uyum değerlerinin 

istendik düzeyde olmadığı görülmüş, modifikasyon önerileri doğrultusunda 18. İle 19. 

Maddelerin hata varyansları arasında modifikasyon yapılarak doğrulayıcı faktör 

analizi tekrarlanmıştır. Karma grubun DFA sonuçlarında ise CFI ve NNFI değerleri 

istendik düzeyde olmadığı için modifikasyon önerileri doğrultusunda 1. İle 2. Madde 

ve 18. İle 19. Maddelerin hata varyansları arasında modifikasyon yapılarak 

doğrulayıcı faktör analizi tekrarlanmıştır. Her üç grup içinde ilk yapılan ve 

modifikasyon sonrası doğrulayıcı faktör analizi sonuçları Tablo 3-10’da verilmiştir. 

İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği’nin tüm maddelerinin kendi boyutu ile olan 

faktör yükleri (yol katsayıları) kadın grubunda 0,32 ile 0,82 arasında (Şekil 3-4), 

erkek grubunda 0,31 ile 0,83 arasında (Şekil 3-5) ve karma grupta (kadın ve erkek 

birlikte) ise 0,34 ile 0,76 arasında (Şekil 3-6) bulundu. 
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Tablo 3-10: İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği’nin Doğrulayıcı Faktör Analizi 

uyumluluk değerleri 

Erkek Grubu 

(n= 206) 

Kadın Grubu 

(n= 206) 

Kadın ve Erkek Grubu 

(n= 412) 
DFA Uyumluluk 

Değerleri İlk DFA 

Analizi 

Modifikasyon 

Sonrası DFA 

Analizi 

İlk DFA 

Analizi 

Modifikasyon 

Sonrası DFA 

Analizi 

İlk DFA 

Analizi 

Modifikasyon 

Sonrası DFA 

Analizi 

Ki-kare (p değeri) 
378,82 

(p= 0,00) 

295,10 

(p= 0,00) 

441,93 

(p= 0,00) 

328,76 

(p= 0,00) 

687,02 

(p= 0,00) 

445,28 

(p= 0,00) 

 Serbestlik derecesi  146 145 146 144 146 144 

Ki-kare değeri: sd  2,59 2,04 3,03 2,28 4,71 3,09 

RMSEA (p değeri)  
0,88 

(p= 0,00) 

0,071 

(p= 0,00) 

0,099 

(p= 0,00) 

0,079 

(p= 0,00) 

0,095 

(p= 0,00) 

0,071 

(p= 0,00) 

SRMR 0,090 0,080 0,095 0,084 0,085 0,069 

CFI 0,87 0,92 0,82 0,89 0,86 0,92 

NNFI 0,85 0,90 0,79 0,87 0,83 0,90 

GFI 0,84 0,87 0,82 0,86 0,85 0,90 

AGFI 0,79 0,83 0,76 0,81 0,81 0,86 
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Şekil 3-4: İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği’nin doğrulayıcı faktör analizi: kadın 

grubu (n=206) 
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Şekil 3-5: İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği’nin doğrulayıcı faktör analizi: erkek 

grubu (n=206) 
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Şekil 3-6: İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği’nin doğrulayıcı faktör analizi: kadın 

ve erkek grubu (n=412) 

 

 Şekildeki boyut ile maddeler arasındaki sayılar açıklayıcı faktör analizindeki 

faktör yüklerine denk düşen değerlerdir; bu değerlere yol katsayıları da denilmektedir. 

Alt boyut ile maddeler arasındaki ilişkiyi gösterir; bunların her biri yol (path) olarak 

dikkate alınır ve her bir yol katsayısının ayrıca anlamlı olup olmadığına 

bakılmaktadır. Anlamlı olup olmadığı t testi ile analiz edilmektedir. Bu çalışmada 

bütün değerler anlamlı olarak bulunmuştur. Bir anlamda bu değerler (faktör yükleri) 

her bir maddenin kendi boyutunun ne kadar iyi temsilcisi olduğuna ilişkin bilgi verir; 

değer ne kadar yüksek ise ilişki o kadar güçlüdür, yani o kadar iyi temsil eder (Öner 

1997; Akgül ve Çevik 2005). 
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Şeklin en solundaki rakamlar ise, her bir maddede boyut tarafından 

açıklanamayan hatayı gösterir (hata varyansları da denir). Her bir maddede söz 

konusu ölçme modeli ile açıklanamayan bir özelliğin var olduğunun göstergesidir. 

Diğer bir deyişle, her bir madde ile boyut arasındaki ilişki %100 değildir (Öner 1997; 

Akgül ve Çevik 2005). 

3.7.4. Beck Depresyon Ölçeği (Beck Depression Inventory-BDI) (Ek 5):  
Depresyonun duygusal, bilişsel, somatik ve motivasyonel bileşenlerini ölçmek 

amacıyla Beck tarafından 1961'de geliştirilmiş bir özbildirim ölçeğidir. Ölçeğin 

Türkiye’deki geçerliği Tegin ve Hisli tarafından yapılmıştır (1988;1989). '0' ile '3' 

arasında derecelendirilen dörtlü Likert tipinde cevaplanan 21 maddeden oluşmaktadır. 

Testten en düşük 0, en yüksek 63 puan alınabilir. Toplam puanın yüksek olması 

depresyon düzeyinin ağır ya da şiddetinin yüksek olduğunu gösterir (Hisli 1988; 

1989). 

BDÖ ile depresyon belirtilerinin derecesi objektif olarak belirlenmektedir. 

Ölçeğin kesme puanı 17 olarak belirlenmiş, 17 ve üzerindeki puanların tedavi 

gerektirecek depresyonu %90’nın üzerinde bir doğrulukla ayırt edebildiği 

görülmüştür (Hisli 1989). Hisli (1989)’nin çalışmasında yarıya bölme tekniğinde 

güvenirlik katsayısı r= 0,74, Cronbach alfa katsayısı 0,80 olarak bulunmuştur.  

3.8. Verilerin Analizi 
Araştırma sonucu elde edilen verilerin analizinde SPSS for Windows (Statistical 

Package for Social Science for Windows, Version 12.0) paket programı kullanılmıştır. 

Çalışmadan elde edilen verilerin analizinde kullanılan yöntemler; 

Geçerlilik için; 

Yüzeysel Geçerlik (uzman görüşü) 

Analiz Yöntemi 

• Aritmetik ortalama 

• Kapsam Geçerlik İndeksi 

Güvenirlik için; 

Madde analizi 

 

• Pearson Momentler Çarpımı 

Korelasyon Analizi 

Test-retest analizi • Spearman Korelasyon Analizi 
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• Wilcoxon Testi 

Ölçek ve alt boyutlarının iç tutarlılığı • Cronbach Alfa güvenirlik 

katsayısı 

Ölçeğin yapı geçerliği • Doğrulayıcı Faktör Analizi 

İnfertil birey ve çiftlerin sosyo-

demografik özellikleri, infertilite stresi, 

infertilite stresi ile başa çıkma ve 

depresyon belirtilerine ilişkin verilerin 

analizi 

• Sayı, yüzde, ortalama, standart 

sapma, ki-kare testi, bağımsız 

gruplarda student t-testi, bağımsız 

gruplarda tek yönlü varyans 

analizi, pearson korelasyon 

analizi, linear regresyon analizi 

3.9. Çalışmanın Sınırlılıkları 
Bu çalışma, sadece İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Reprodüktif 

Endokrinoloji ve İnfertilite Bilim Dalı'nda yapıldığı için tüm infertil çiftlere 

genellenemez. Çalışmanın kesitsel yapılmış olması sınırlılıklar arasındadır. 

Ölçeklerdeki ifadeler bireysel beyana dayandığı için yanılma payı göz önünde 

bulundurulmalıdır. 
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4. BULGULAR 

İnfertilite tedavisi olan çiftlerin yaşadıkları stresi ve infertilite stresi ile başa 

çıkmada kullandıkları yöntemleri tanımlamak amacı ile yapılan bu çalışmanın 

bulguları dört bölümde ele alınmıştır.  

4.1. İnfertil Çiftlerin Tanıtıcı Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Bu bölümde infertil çiftlerin sosyo-demografik ve infertilite ile ilgili özellikleri 

belirtildi. 

Tablo 4-1: İnfertil bireylerin yaş, eğitim ve çalışma durumlarına ilişkin özellikleri 

Kadın (n=206) Erkek (n=206) 
Değişkenler 

Sayı  % Sayı  % 

Yaş 
18-34 yaş  
35 yaş ve üzeri  
 

172 
34 

83,5 
16,5 

147 
59 

71,4 
28,6 

Eğitim Durumu 
İlkokul 
Ortaokul 
Lise 
Üniversite  
 

 
116 

31 
36 
23 

56,3 
15,0 
17,5 
11,2 

80 
35 
55 
36 

38,8 
17,0 
26,7 
17,5 

Çalışma Durumu 
Çalışıyor  
Çalışmıyor  

 
53 

153 

 
25,7 
74,3 

 
206 

0 

 
100 

0 
 

Kadınların 19-45 yaş grubunda ve ortalama 29,0±5,1 yaşında, erkeklerin ise 

24-54 yaş grubunda ve ortalama 35,6±5,2 yaşında oldukları bulundu. Kadınların 

%56,3’ü, erkeklerin %38,8’i ilkokul mezunu, kadınların %71,4’ü, erkeklerin %55,8’i 

8 yıl ve ↓ eğitimli, kadınların %25,7’si çalışıyor, erkeklerin ise hepsi çalışıyordu. 

Kadınların %8,3’ünün tedavi nedeniyle işten ayrıldığı belirlendi (Tablo 4-1). 

Çiftlerin %59,7’sinin gelirlerinin yeterli, %73,8’inin çekirdek aile yapısında 

ve %95,6’sının sosyal güvencesi olduğu saptandı (Tablo 4-2). Çiftlerin %81,6’sının 

daha önce IVF uygulama öyküsü yoktu. Çiftlerin %35,9’unun infertilite nedeni belli 

değildi. İnfertil çiftlerin %68,4’ünün 1-6 yıldır evli ( = 6,0±3,7) ve %73,8’inin 1-4 

yıldır tedavi görmekte olduğu ( = 3,6±3,1) bulundu. Çiftlerin %72,3’ünün daha 

önceden tedavi sonrası gebelik öyküsü yoktu (Tablo 4-3). 
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Tablo 4-2: İnfertil çiftlerin ekonomik durum, aile tipi ve sosyal güvencesine ilişkin 

özellikleri  

İnfertil Çift (n=206) 
Değişkenler 

Sayı % 

Ekonomik Durum 
Geliri yetersiz  
Geliri yeterli  
 

83 
123 

40,3 
59,7 

Aile Tipi 
Çekirdek aile  
Geniş aile  
 

 
152 

54 

 
73,8 
26,2 

Sosyal Güvencesi Olma 
Durumu 
Var 
Yok 

 
197 

9 

 
95,6 

4,4 

 

 

Tablo 4-3: İnfertil çiftlerin infertiliteye ilişkin özellikleri 

İnfertil Çift (n=206) 

Değişkenler 
Sayı % 

IVF Uygulaması 
Yapılmış  
Yapılmamış  
 

 38 
168 

18,4 
81,6 

İnfertilite Nedeni 
Kadın  
Erkek   
Her ikisi  
Nedeni belli değil 
   

 
55 
57 
20 
74 

 
26,7 
27,7 

9,7 
35,9 

Evlilik Süresi 
1-6 yıl  
7 yıl ve üzeri  
 

141 
65 

68,4 
31,6 

Tedavi Süresi 
1-4 yıl  
5 yıl ve üzeri  
 

152 
54 

73,8 
26,2 

Tedavi Sonrası Gebelik Öyküsü 
Yok  
Var  

 
149 

57 

 
72,3 
27,7 
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4.2. İnfertil Çiftlerde Kadın ve Erkeklerde İnfertilite Stresi Ölçeği (İSÖ) ve 
İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği (İSBÇÖ) Alt Boyutlarına İlişkin Bulgular 

Bu bölümde infertil çiftlerde kadın ve erkeklerde İSÖ ve İSBÇÖ alt boyutlarına 

ilişkin bulgular verildi. 

4.2.1. İnfertil Çiftlerde Kadın ve Erkeklerde İSÖ Alt Boyutları ve Cinsiyete 

İlişkin Bulgular 

 Bu bölümde infertil çiftlerde kadın ve erkeklerde cinsiyet açısından İSÖ alt 

boyut puan ortalamaları arasında farklılık olup olmadığı araştırıldı. 

 

Tablo 4-4: İnfertil çiftlerde kadın ve erkeklerde İSÖ alt boyut puan ortalamalarının 

cinsiyet açısından karşılaştırılması 

 
İnfertilite Stresi Ölçeği 

 

Kişisel Alan Evlilik Alanı Sosyal Alan  

±  SS ±  SS ±  SS 

Puan aralığı 
Kadın (n=206) 
Erkek (n=206) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd= 410 

0-20 
8,96±5,39 
6,58±5,20 
4,551 
0,000 

0-14 
3,44±3,47 
2,95±3,08 
1,512 
0,131 

0-12 
2,16±2,75 
2,12±3,03 
0,153 
0,878 

 

İnfertil çiftlerde cinsiyete göre infertilite stresi ölçeği alt boyutlarından kişisel 

alanda (t=4,551 p=0,000) stres alt boyutu puan ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark olduğu, evlilik alanında ve sosyal alanda stres alt boyutlarının 

puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptandı (p>0,05; 

Tablo 4-4).  

4.2.2. İnfertil Çiftlerde Kadın ve Erkeklerde İSÖ Alt Boyutları ve Tanıtıcı 

Özelliklere İlişkin Bulgular 

Bu bölümde infertil çiftlerde kadın ve erkeklerde tanıtıcı özellikler açısından 

İSÖ alt boyut puan ortalamaları arasında farklılık olup olmadığı araştırıldı. 
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Tablo 4-5: İnfertil çiftlerde kadınların ve erkeklerin tanıtıcı özelliklerine göre İSÖ alt boyut puan ortalamalarının karşılaştırılması 

İnfertilite Stresi Ölçeği (Kadın n=206) İnfertilite Stresi Ölçeği (Erkek n=206) 
Kişisel alan Evlilik Alanı Sosyal Alan Kişisel Alan Evlilik Alanı Sosyal Alan Değişkenler  
±  SS ±  SS ±  SS 

Değişkenler 
±  SS ±  SS ±  SS 

Yaş 
18-34 yaş (n=172) 
35 yaş ve üzeri (n=34) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 
 

 
9,25±5,39 
7,50±5,23 
1,741 
0,083 

 
3,42±3,49 
3,55±3,45 
-0,205 
0,837 

 
2,20±2,76 
2,00±2,74 
0,392 
0,695 

Yaş 
18-34 yaş (n=147) 
35 yaş ve üzeri (n=59) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 

 
7,12±5,12 
5,25±5,21 
2,353 
0,020 

 
3,04±3,08 
2,72±3,11 
0,669 
0,504 

 
2,20±3,03 
1,93±3,03 
0,581 
0,562 

Eğitim Durumu 
8 yıl ve altı (n=146) 
8 yıl üstü (n=60) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 
 

 
9,45±5,51 
7,76±4,95 
2,060 
0,041 

 
3,60±3,45 
3,06±3,53 
1,005 
0,316 

 
2,43±2,76 
1,53±2,65 
2,142 
0,033 

Eğitim Durumu 
8 yıl ve altı (n=108) 
8 yıl üstü (n=98) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 

 
7,21±5,40 
5,89±4,91 
1,820 
0,070 

 
3,07±3,19 
2,82±2,97 
0,573 
0,567 

 
2,32±3,24 
1,90±2,77 
0,984 
0,326 

Çalışma Durumu 
Çalışıyor (n=53) 
Çalışmıyor (n=153) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 
 

 
7,81±5,09 
9,36±5,56 
-1,817 
0,071 

 
2,92±2,74 
3,62±3,69 
-1,270 
0,206 

 
2,26±2,84 
2,13±2,73 
0,288 
0,774 

Çalışma Durumu 
Çalışıyor (n=206) 
Çalışmıyor (n=0) 
 

 
 

 
 

 
 

Ekonomik Durum 
Geliri yetersiz (n=83) 
Geliri yeterli (n=123) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 
 

 
10,45±6,03 
7,95±4,68 
3,337 
0,001 

 
4,28±3,90 
2,87±3,04 
2,907 
0,004 

 
2,80±2,96 
1,73±2,52 
2,769 
0,006 

Ekonomik Durum 
Geliri yetersiz (n=83) 
Geliri yeterli (n=123) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 

 
7,43±5,62 
6,01±4,84 
1,928 
0,055 

 
3,28±3,31 
2,73±2,92 
1,272 
0,205 

 
2,44±3,16 
1,91±2,92 
1,245 
0,215 

Aile Tipi 
Çekirdek aile (n=152) 
Geniş aile (n=54) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 
 

 
8,77±5,41 
9,50±5,36 
-0,845 
0,399 

 
3,39±3,42 
3,59±3,65 
-0,358 
0,721 

 
2,05±2,57 
2,50±3,22 
-1,024 
0,307 

Aile Tipi 
Çekirdek aile (n=152) 
Geniş aile (n=54) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 

 
6,44±5,20 
6,98±5,24 
-0,646 
0,519 

 
2,81±3,11 
3,35±2,99 
-1,096 
0,274 

 
1,96±2,75 
2,59±3,67 
-1,319 
0,189 
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IVF Uygulaması 
Yapılmış (n=38) 
Yapılmamış (n=168) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 
 

 
9,44±4,75 
8,85±5,54 
0,608 
0,544 

 
3,31±3,10 
3,47±3,56 
-0,256 
0,798 

 
1,60±2,07 
2,29±2,87 
-1,401 
0,163 

IVF Uygulaması 
Yapılmış (n=38) 
Yapılmamış (n=168) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 

 
7,05±4,45 
6,48±5,37 
0,609 
0,543 

 
3,18±3,46 
2,90±3,00 
0,503 
0,616 

 
2,36±2,87 
2,07±3,06 
0,545 
0,587 

İnfertilite Nedeni 
Kadın (n=55) 
Erkek (n=57) 
Her ikisi (n=20) 
Nedeni belli değil  (n=74) 
Test Değeri (KW) 
p Değeri 
Sd=3 
 

 
9,18±6,14 
8,07±5,12 
10,60±3,76 
9,05±5,35 
4,069 
0,254 
 

 
3,92±3,79 
2,82±2,90 
3,75±2,76 
3,48±3,78 
3,197 
0,362 

 
2,18±3,00 
1,96±2,57 
1,60±1,81 
2,47±2,92 
1,260 
0,739 

İnfertilite Nedeni 
Kadın (n=55) 
Erkek (n=57) 
Her ikisi (n=20) 
Nedeni belli değil (n=74) 
Test Değeri (KW) 
p Değeri 
Sd=3 

 
6,10±5,71 
6,24±4,95 
8,30±6,19 
6,74±4,70 
2,953 
0,399 

 
3,09±3,11 
2,85±2,89 
3,60±3,74 
2,75±3,06 
0,870 
0,833 

 
1,76±2,79 
1,78±2,48 
1,85±3,08 
2,72±3,49 
3,772 
0,287 

Evlilik Süresi 
6 yıl ve ↓ (n=141) 
7 yıl ve ↑ (n=65) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 
 

 
8,58±5,33 
9,82±5,49 
-1,538 
0,126 

 
3,35±3,60 
3,64±3,22 
-0,558 
0,577 
 

 
2,21±2,86 
2,08±2,55 
0,328 
0,743 

Evlilik Süresi 
6 yıl ve ↓ (n=141) 
7 yıl ve ↑ (n=65) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 

 
6,11±5,05 
7,61±5,43 
-1,936 
0,054 

 
2,85±3,12 
3,19±3,03 
-0,719 
0,473 

 
1,95±3,00 
2,49±3,08 
-1,178 
0,240 

Tedavi Süresi 
4 yıl ve ↓ (n=152) 
5 yıl ve ↑ (n=54) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 
 

 
8,65±5,47 
9,85±5,14 
-1,407 
0,161 

 
3,51±3,55 
3,26±3,30 
0,460 
0,646 

 
2,29±2,87 
1,83±2,39 
1,044 
0,298 

Tedavi Süresi 
4 yıl ve ↓ (n=152) 
5 yıl ve ↑ (n=54) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 

 
6,24±5,15 
7,57±5,31 
-1,627 
0,105 

 
3,00±3,23 
2,83±2,75 
0,340 
0,734 

 
2,19±3,08 
1,94±2,90 
0,512 
0,609 

Tedavi Sonrası Gebelik  
Yok (n=149) 
Var (n=57) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 
 

 
8,49±5,13 
10,19±5,92 
-2,033 
0,043 

 
3,04±3,09 
4,50±4,16 
-2,754 
0,006 

 
2,08±2,70 
2,38±2,91 
-0,695 
0,488 

Tedavi Sonrası Gebelik 
Yok (n=149) 
Var (n=57) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 

 
6,48±5,18 
6,85±5,29 
-0,463 
0,644 

 
2,77±2,93 
3,42±3,44 
-1,338 
0,182 

 
1,91±2,84 
2,66±3,43 
-1,589 
0,114 
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İnfertil çiftlerde kadınların yaş gruplarına göre infertilite stresi ölçeği alt 

boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

saptandı (p>0,05; Tablo 4-5). 

İnfertil çiftlerde erkeklerin yaş gruplarına göre infertilite stresi ölçeği alt 

boyutlarından kişisel alanda (t=2,353 p=0,020) stres alt boyutunun puan ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, evlilik alanı ve sosyal alan alt boyut 

puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptandı  (p>0,05; 

Tablo 4-5). Kişisel alanda stres alt boyutunun puan ortalamaları 18-34 yaş grubundaki 

erkeklerde 35 yaş ve üstü erkeklere göre anlamlı olarak daha yüksekti.  

İnfertil çiftlerde kadınların eğitim durumlarına göre infertilite stresi ölçeği alt 

boyutlarından kişisel alanda (t=2,060 p=0,041) ve sosyal alanda (t=2,142 p=0,033) 

stres alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olduğu, evlilik alanında stres alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı  

(p>0,05) saptandı (Tablo 4-5).  

İnfertil çiftlerde erkeklerin eğitim durumlarına göre infertilite stresi ölçeği alt 

boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı  

(p>0,05) belirlendi (Tablo 4-5).  

İnfertil çiftlerde kadınların çalışma durumlarına göre infertilite stresi ölçeği alt 

boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

saptandı (p>0,05; Tablo 4-5). 

İnfertil çiftlerde kadınların ekonomik durumlarına göre infertilite stresi ölçeği 

alt boyutlarından kişisel alanda (t=3,337 p=0,001), evlilik alanında (t=2,907 p=0,004), 

sosyal alanda (t=2,769 p=0,006) stres alt boyutları arasında  anlamlı fark olduğu 

saptandı (Tablo 4-5). Geliri yetersiz olanların puan ortalamaları tüm alt gruplarda 

geliri yeterli olanlardan daha yüksekti. 

İnfertil çiftlerde erkeklerin ekonomik durumlarına göre infertilite stresi ölçeği 

alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

saptandı  (p>0,05; Tablo 4-5).  

İnfertil çiftlerde kadınların aile tipine göre infertilite stresi ölçeği alt 

boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

belirlendi (p>0,05; Tablo 4-5). 

İnfertil çiftlerde erkeklerin aile tipine göre infertilite stresi ölçeği alt 

boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

saptandı (p>0,05; Tablo 4-5). 
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İnfertil çiftlerde kadınların daha önce IVF uygulaması yapılıp yapılmamasına 

göre infertilite stresi ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark olmadığı bulundu (p>0,05; Tablo 4-5). 

İnfertil çiftlerde erkeklerin eşlerine daha önce IVF uygulaması yapılıp 

yapılmamasına göre infertilite stresi ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptandı (p>0,05; Tablo 4-5). 

İnfertil çiftlerde kadınların infertilite nedenine göre infertilite stresi ölçeği alt 

boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

belirlendi (p>0,05; Tablo 4-5). 

İnfertil çiftlerde erkeklerin infertilite nedenine göre infertilite stresi ölçeği alt 

boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

saptandı (p>0,05; Tablo 4-5). 

İnfertil çiftlerde kadınların evlilik süresine göre infertilite stresi ölçeği alt 

boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

bulundu (p>0,05; Tablo 4-5). 

İnfertil çiftlerde erkeklerin evlilik süresine göre infertilite stresi ölçeği alt 

boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

saptandı (p>0,05; Tablo 4-5). 

İnfertil çiftlerde kadınların infertilite tedavi süresine göre infertilite stresi 

ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı belirlendi (p>0,05; Tablo 4-5). 

İnfertil çiftlerde erkeklerin infertilite tedavi süresine göre infertilite stresi 

ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı saptandı (p>0,05; Tablo 4-5). 

İnfertil çiftlerde kadınların infertilite tedavisi sonrası gebelik öyküsüne göre 

infertilite stresi ölçeği alt boyutlarından kişisel alanda (t=-2,033 p=0,043) ve evlilik 

alanında (t=-2,754 p=0,006) stres alt boyutlarının puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, sosyal alanda stres alt boyutunun puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı bulundu (p>0,05; 

Tablo 4-5). 

İnfertil çiftlerde erkeklerin infertilite tedavisi sonrası gebelik öyküsüne göre 

infertilite stresi ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olmadığı saptandı (p>0,05; Tablo 4-5). 



 

 

71 

 

4.2.3. İnfertil Çiftlerde Kadın ve Erkeklerde İSBÇÖ Alt Boyutları ve Cinsiyete 
İlişkin Bulgular 
 Bu bölümde infertil çiftlerde kadın ve erkeklerde cinsiyet açısından İSBÇÖ alt 

boyut puan ortalamaları arasında farklılık olup olmadığı araştırıldı. 

Tablo 4-6: İnfertil çiftlerde kadın ve erkeklerde İSBÇÖ alt boyut puan ortalamalarının 

karşılaştırılması 

İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği 

Aktif Yok Sayma Aktif Mücadele 

Etme 

Pasif Yok sayma Anlam Bulma 

Temelli 
 

±  SS ±  SS ±  SS ±  SS 

Puan aralığı 

Kadın (n=206) 

Erkek (n=206) 

Test Değeri (t) 

p Değeri 

Sd=410 

4-16 

7,95±2,79 

7,29±2,69 

2,441 

0,015 

7-26 

15,00±3,94 

13,19±3,90 

4,671 

0,000 

 

3-12 

7,83±2,58 

7,10±2,58 

2,858 

0,004 

5-20 

13,42±3,57 

13,15±3,60 

0,768 

0,443 

 

İnfertil çiftlerde cinsiyete göre infertilite stresi ile başa çıkma ölçeği alt 

boyutlarından aktif yok sayma (t= 2,441 p=0,015), aktif mücadele etme (t= 4,671 p= 

0,000) ve pasif yok sayma (t= 2,858 p= 0,004) başa çıkma alt boyutlarının puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, anlam bulma temelli 

başa çıkma alt boyutunun puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı saptandı (p>0,05; Tablo 4-6). Aktif yok sayma, aktif mücadele etme ve pasif 

yok sayma başa çıkma alt boyutlarının puan ortalamaları kadın grubunda erkeklerden 

anlamlı derecede yüksekti.  

4.2.4. İnfertil Çiftlerde Kadın ve Erkeklerde İSBÇÖ Alt Boyutları ve Tanıtıcı 

Özelliklere İlişkin Bulgular 

Bu bölümde infertil çiftlerde kadın ve erkeklerde tanıtıcı özellikler açısından 

İSBÇÖ alt boyut puan ortalamaları arasında farklılık olup olmadığı araştırıldı. 
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Tablo 4-7: İnfertil çiftlerde kadınların ve erkeklerin tanıtıcı özelliklerine göre İSBÇÖ alt boyut puan ortalamalarının karşılaştırılması 
İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği (Kadınlar n=206) İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği (Erkekler n=206) 

Aktif Yok 
Sayma 

Aktif Mücadele 
Etme 

Pasif Yok 
sayma 

Anlam Bulma 
Temelli 

Aktif Yok 
Sayma 

Aktif Mücadele 
Etme 

Pasif Yok 
sayma 

Anlam 
Bulma 
Temelli 

 
Değişkenler  

±  SS ±  SS ±  SS ±  SS 

 
Değişkenler 

±  SS ±  SS ±  SS ±  SS 
Yaş 
18-34 yaş (n=172) 
35 yaş ve üzeri (n=34) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 
 

 
8,17±2,80 
6,82±2,49 
2,608 
0,010 

 
15,15±3,99 
14,26±3,62 
1,199 
0,232 

 
7,89±2,53 
7,50±2,84 
0,814 
0,416 

 
13,68±3,49 
12,14±3,79 
2,306 
0,022 

Yaş 
18-34 yaş (n=147) 
35 yaş ve üzeri (n=59) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 

 
7,62±2,89 
6,45±1,87 
2,866 
0,005 

13,52±3,94 
12,38±3,69 
1,897 
0,059 

 
7,33±2,58 
6,52±2,52 
2,041 
0,043 

 
13,53±3,41 
12,20±3,91 
2,426 
0,016 

Eğitim Durumu 
8 yıl ve altı (n=146) 
8 yıl üstü (n=60) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 
 

 
8,15±2,85 
7,46±2,61 
1,600 
0,111 

 
14,89±3,83 
15,26±4,22 
-0,610 
0,543 

 
8,08±2,54 
7,20±2,59 
2,266 
0,025 

 
13,24±3,50 
13,86±3,74 
-1,130 
0,260 

Eğitim Durumu 
8 yıl ve altı (n=108) 
8 yıl üstü (n=98) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 

 
7,54±2,95 
7,01±2,35 
1,432 
0,154 

13,62±4,03 
12,72±3,71 
1,670 
0,097 

 
7,48±2,48 
6,68 ±2,64 
2,231 
0,027 

 
13,01±3,56 
13,30±3,67 
-0,570 
0,569 

Çalışma Durumu 
Çalışıyor (n=53) 
Çalışmıyor (n=153) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 
 

 
7,86±2,75 
7,98±2,82 
-0,252 
0,802 

 
15,05±3,39 
14,98±4,12 
0,111 
0,912 

 
8,20±2,53 
7,69±2,59 
1,235 
0,208 

 
13,88±3,60 
13,26±3,56 
1,085 
0,279 

Çalışma Durumu 
Çalışıyor (n=206) 
Çalışmıyor (n=0) 
 

 

 

  

Ekonomik Durum 
Geliri yetersiz (n=83) 
Geliri yeterli (n=123) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 
 

 
8,15±2,88 
7,81±2,74 
0,864 
0,389 

 
14,69±3,99 
15,21±3,91 
-0,915 
0,362 

 
7,98±2,56 
7,72±2,60 
0,719 
0,473 

 
12,96±3,43 
13,73±3,65 
-1,531 
0,127 

Ekonomik Durum 
Geliri yetersiz (n=83) 
Geliri yeterli (n=123) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 

 
7,46±2,51 
7,17±2,80 
0,782 
0,435 

13,00±3,69 
13,33±4,04 
-0,600 
0,549 

 
7,15±2,52 
7,06±2,64 
0,249 
0,804 

 
12,80±3,83 
13,39±3,44 
-1,138 
0,257 

Aile Tipi 
Çekirdek aile (n=152) 
Geniş aile (n=54) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 
 

 
7,84±2,69 
8,24±3,07 
-0,884 
0,378 

 
15,25±3,98 
14,31±3,77 
1,501 
0,135 

 
7,91±2,66 
7,59±2,34 
0,785 
0,433 

 
13,51±3,66 
13,18±3,35 
0,577 
0,564 

Aile Tipi 
Çekirdek aile (n=152) 
Geniş aile (n=54) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 

 
7,21±2,67 
7,51±2,75 
-0,722 
0,471 

13,34±3,96 
12,77±3,71 
0,923 
0,357 

 
7,09±2,66 
7,12±2,37 
-0,091 
0,927 

 
13,36±3,64 
12,55±3,47 
1,425 
0,156 
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IVF Uygulaması 
Yapılmış (n= 38) 
Yapılmamış (n=168) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 
 

 
7,36±2,28 
8,08±2,89 
-1,426 
0,155 

 
15,36±3,84 
14,92±3,97 
0,628 
0,531 

 
7,78±2,61 
7,83±2,58 
-0,107 
0,915 
 

 
13,42±3,62 
13,42±3,57 
-0,012 
0,991 
 

IVF Uygulaması 
Yapılmış (n= 38) 
Yapılmamış (n=168) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 

 
6,71±2,14 
7,42±2,78 
-1,477 
0,141 

13,36±3,39 
13,16±4,01 
0,296 
0,768 

 
6,55±2,12 
7,22±2,67 
-1,453 
0,148 

 
12,76±3,07 
13,24±3,72 
-0,741 
0,460 

İnfertilite Nedeni 
Kadın (n=55) 
Erkek  (n=57) 
Her ikisi (n=20) 
Nedeni belli değil  
(n=74) 
Test Değeri (KW) 
p Değeri 
Sd=3 
 

 
9,07±3,42 
7,19±2,55 
7,40±2,60 
7,85±2,24 
 
10,821 
0,013 

 
15,36±4,34 
15,08±3,62 
14,15±3,09 
14,90±4,10 
 
1,369 
0,713 

 
7,80±2,71 
7,80±2,53 
7,65±2,64 
7,91±2,55 
 
0,154 
0,985 

 
14,03±3,40 
13,35±3,46 
12,55±3,30 
13,27±3,85 
 
3,140 
0,371 

İnfertilite Nedeni 
Kadın (n=55) 
Erkek  (n=57) 
Her ikisi (n=20) 
Nedeni belli değil  
(n=74) 
Test Değeri (KW) 
p Değeri 
Sd=3 

 
7,65±3,47 
7,07±2,32 
6,65±2,13 
7,36±2,41 
 
1,336 
0,721 

13,38±4,35 
13,43±3,53 
11,70±3,38 
13,28±3,93 
 
2,763 
0,430 

 
7,92±2,55 
6,71±2,66 
6,60±2,28 
6,91±2,53 
 
8,261 
0,041 

 
13,78±3,53 
12,50±3,67 
12,60±3,66 
13,33±3,56 
 
4,964 
0,174 

Evlilik Süresi 
6 yıl ve ↓ (n=141) 
7 yıl ve ↑ (n=65) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 
 

 
7,97±2,89 
7,92±2,62 
0,099 
0,922 

 
15,00±4,00 
15,02±3,86 
-0,026 
0,979 

 
7,80±2,55 
7,89±2,67 
-0,234 
0,815 

 
13,39±3,58 
13,49±3,61 
-0,177 
0,860 

Evlilik Süresi 
6 yıl ve ↓ (n=141) 
7 yıl ve ↑ (n=65) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 

 
7,24±2,70 
7,40±2,68 
-0,393 
0,695 

13,17±3,92 
13,25±3,90 
-0,117 
0,907 

 
7,00±2,61 
7,32±2,54 
-0,832 
0,406 

 
13,40±3,57 
12,61±3,66 
1,462 
0,145 

Tedavi Süresi 
4 yıl ve ↓ (n=152) 
5 yıl ve ↑ (n=54) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 
 

 
7,87±2,87 
8,16±2,61 
-0,657 
0,512 

 
15,12±4,11 
14,69±3,45 
0,692 
0,489 

 
7,76±2,72 
8,00±2,19 
-0,561 
0,575 

 
13,26±3,67 
13,87±3,31 
-1,060 
0,291 

Tedavi Süresi 
4 yıl ve ↓ (n=152) 
5 yıl ve ↑ (n=54)Test 
Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 

 
7,28±2,77 
7,31±2,49 
-0,075 
0,941 

13,19±4,01 
13,22±3,62 
-0,051 
0,960 

 
6,98±2,63 
7,42±2,43 
-1,071 
0,285 

 
13,17±3,74 
13,11±3,24 
0,105 
0,917 

Tedavi Sonrası Gebelik  
Yok (n=149) 
Var (n=57) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 

 
7,82±2,77 
8,28±2,85 
-1,045 
0,297 

 
14,97±3,80 
15,07±4,32 
-0,147 
0,884 

 
7,82±2,58 
7,84±2,60 
-0,041 
0,967 

 
13,59±3,50 
12,98±3,75 
1,104 
0,271 

Tedavi Sonrası 
Gebelik 
Hayır (n=149) 
Evet (n=57) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 

 
 
7,30±2,70 
7,24±2,68 
0,150 
0,881 

 
12,99±3,68 
13,73±4,40 
-1,225 
0,222 

 
 
7,08±2,56 
7,15±2,65 
-0,191 
0,848 

 
 
13,26±3,46 
12,87±3,98 
0,683 
0,495 
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İnfertil çiftlerde kadınların yaş gruplarına göre infertilite stresi ile başa çıkma 

ölçeği alt boyutlarından aktif yok sayma (t= 2,608 p= 0,010)  ve anlam bulma temelli 

(t= 2,306 p= 0,022) başa çıkma alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark olduğu, aktif mücadele etme ve pasif yok sayma başa çıkma alt 

boyutlarının puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı (p>0,05) saptandı 

(Tablo 4-7). Aktif yok sayma ve anlam bulma temelli başa çıkma alt boyutlarının 

puan ortalamaları 18-34 yaş grubundaki kadınlarda 35 yaş ve üstü kadınlara göre 

anlamlı olarak daha yüksekti.  

İnfertil çiftlerde erkeklerin yaş gruplarına göre infertilite stresi ile başa çıkma 

ölçeği alt boyutlarından aktif yok sayma (t= 2,866 p= 0,005), pasif yok sayma (t= 

2,041 p= 0,043) ve anlam bulma temelli (t= 2,426 p= 0,016) başa çıkma alt 

boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, aktif 

mücadele etme başa çıkma alt boyutunun puan ortalamaları arasında anlamlı fark 

olmadığı (p>0,05) belirlendi  (Tablo 4-7). Aktif yok sayma, pasif yok sayma ve anlam 

bulma temelli başa çıkma alt boyutlarının puan ortalamaları 18-34 yaş grubundaki 

erkeklerde 35 yaş ve üstü erkeklere göre anlamlı olarak daha yüksekti.  

İnfertil çiftlerde kadınların eğitim durumlarına göre infertilite stresi ile başa 

çıkma ölçeği alt boyutlarından pasif yok sayma (t= 2,266 p= 0,025) başa çıkma alt 

boyutunun puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, aktif 

mücadele etme, pasif yok sayma ve anlam bulma temelli başa çıkma alt boyutlarının 

puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı (p>0,05) bulundu  (Tablo 4-7). Pasif 

yok sayma puan ortalaması 8 yıl ve altı grubunda 8 yıl üstü grubuna göre anlamlı 

olarak daha yüksekti. 

İnfertil çiftlerde erkeklerin eğitim durumlarına göre infertilite stresi ile başa 

çıkma ölçeği alt boyutlarından pasif yok sayma (t= 2,231 p= 0,027) başa çıkma alt 

boyutunun puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, aktif 

mücadele etme, pasif yok sayma ve anlam bulma temelli başa çıkma alt boyutlarının 

puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı (p>0,05) saptandı  (Tablo 4-7). Pasif 

yok sayma puan ortalaması 8 yıl ve altı grubunda 8 yıl üstü grubuna göre anlamlı 

olarak daha yüksekti. 

İnfertil çiftlerde kadınların çalışma durumlarına göre infertilite stresi ile başa 

çıkma ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark olmadığı belirlendi (p>0,05; Tablo 4-7). 
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İnfertil çiftlerde kadınların ekonomik durumlarına göre infertilite stresi ile 

başa çıkma ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olmadığı bulundu (p>0,05; Tablo 4-7). 

İnfertil çiftlerde erkeklerin ekonomik durumlarına göre infertilite stresi ile 

başa çıkma ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olmadığı saptandı (p>0,05; Tablo 4-7). 

İnfertil çiftlerde kadınların aile tipine göre infertilite stresi ile başa çıkma 

ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı belirlendi (p>0,05; Tablo 4-7). 

İnfertil çiftlerde erkeklerin aile tipine göre infertilite stresi ile başa çıkma 

ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı bulundu (p>0,05; Tablo 4-7). 

İnfertil çiftlerde kadınların daha önce IVF uygulaması yapılıp yapılmamasına 

göre infertilite stresi ile başa çıkma ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptandı (p>0,05; Tablo 4-7). 

İnfertil çiftlerde erkeklerin eşlerine daha önce IVF uygulaması yapılıp 

yapılmamasına göre infertilite stresi ile başa çıkma ölçeği alt boyutlarının puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlendi (p>0,05; 

Tablo 4-7). 

İnfertil çiftlerde kadınların infertilite nedenine göre infertilite stresi ile başa 

çıkma ölçeği alt boyutlarından aktif yok sayma (KW= 10,821 p= 0,013) başa çıkma 

alt boyutu puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, aktif 

mücadele etme, pasif yok sayma ve anlam bulma temelli başa çıkma alt boyutlarının 

puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı bulundu (p>0,05; 

Tablo 4-7). İnfertilite nedeni ile aktif yok sayma başa çıkma yöntemi arasındaki farkın 

hangi nedenden kaynaklandığını bulmak için yapılan Bonferroni Testi sonucunda 

farkın kadına ait infertilite nedeninden kaynaklandığı bulundu.  

İnfertil çiftlerde erkeklerin infertilite nedenine göre infertilite stresi ile başa 

çıkma ölçeği alt boyutlarından pasif yok sayma (KW= 8,261 p= 0,041) başa çıkma alt 

boyutu puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, aktif yok 

sayma, aktif mücadele etme ve anlam bulma temelli başa çıkma alt boyutlarının puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptandı (p>0,05; 

Tablo 4-7). İnfertil çiftlerdeki erkeklerde infertilite nedeni ile pasif yok sayma başa 



 

 

76 

çıkma yöntemi arasındaki farkın hangi nedenden kaynaklandığını bulmak için yapılan 

Bonferroni Testi sonucunda anlamlı fark bulunmadı.  

İnfertil çiftlerde kadınların evlilik süresine göre infertilite stresi ile başa çıkma 

ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı belirlendi (p>0,05; Tablo 4-7). 

İnfertil çiftlerde erkeklerin evlilik süresine göre infertilite stresi ile başa çıkma 

ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı bulundu (p>0,05; Tablo 4-7). 

İnfertil çiftlerde kadınların infertilite tedavi süresine göre infertilite stresi ile 

başa çıkma ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olmadığı saptandı (p>0,05; Tablo 4-7). 

İnfertil çiftlerde erkeklerin infertilite tedavi süresine göre infertilite stresi ile 

başa çıkma ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olmadığı belirlendi (p>0,05; Tablo 4-7). 

İnfertil çiftlerde kadınların infertilite tedavisi sonrası gebelik öyküsüne göre 

infertilite stresi ile başa çıkma ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı bulundu (p>0,05; Tablo 4-7). 

İnfertil çiftlerde erkeklerin infertilite tedavisi sonrası gebelik öyküsüne göre 

infertilite stresi ile başa çıkma ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptandı (p>0,05; Tablo 4-7). 

4.2.5. İnfertil Çiftlerde Kadın ve Erkeklerin İSÖ ve İSBÇÖ Alt Boyutları 
Arasındaki İlişkiye Ait Bulgular 

Bu bölümde infertil çiftlerde kadın ve erkeklerde İSÖ ve İSBÇÖ alt boyutları 

arasındaki ilişki incelendi. İlişkinin incelenmesinde Pearson Korelasyon Analizi 

kullanıldı.  

İnfertil çiftlerde kadınlar ve erkekler arasında İSÖ alt boyut puanları arasında 

pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptandı. Çiftlerde 

erkeklerin İSÖ alt boyutlarında stresleri arttıkça kadınların da İSÖ alt boyutlarında 

stresleri artmaktadır (p<0,000; Tablo 4-8). 
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Tablo 4-8: İnfertil çiftlerde kadın ve erkeklerin İSÖ alt boyut puanları arasındaki ilişki 

Erkek (n=206) 

Kişisel alan Evlilik alanı Sosyal alan  

r p r p r p 

Kişisel alan 

 
0,53 0,000 0,41 0,000 0,32 0,000 

Evlilik alanı 

 
0,46 0,000 0,64 0,000 0,31 0,000 

K
ad

ın
 (n

= 
20

6)
 

Sosyal alan 

 
0,38 0,000 0,30 0,000 0,55 0,000 

 

  

 

Tablo 4-9: İnfertil çiftlerde kadın ve erkeklerin İSBÇÖ alt boyut puanları arasındaki 

ilişki 

Erkek (n= 206) 

Aktif Yok 

Sayma 

Aktif Mücadele 

Etme 
Pasif Yok sayma 

Anlam Bulma 

Temelli 
 

r p r p r p r P 

Aktif Yok 

Sayma 
0,35 0,000 0,21 0,003 0,28 0,000 0,20 0,017 

Aktif Mücadele 

Etme 
0,24 0,000 0,35 0,000 0,27 0,000 0,20 0,006 

Pasif Yok 

sayma 
0,27 0,000 0,25 0,000 0,45 0,000 0,32 0,000 

K
ad

ın
 (n

= 
20

6)
 

Anlam Bulma 

Temelli 
0,23 0,00 0,23 0,001 0,25 0,000 0,50 0,000 

 

İnfertil çiftlerde kadınlar ve erkekler arasında İSBÇÖ alt boyut puanları 

arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptandı. 

Çiftlerde erkeklerin İSBÇÖ alt boyutlarında başa çıkma yöntemlerinin kullanımı 

arttıkça kadınların da İSBÇÖ alt boyutlarında başa çıkma yöntemlerinin kullanımı 

artmaktadır (p<0,05; Tablo 4-9). 



 

 

78 

Tablo 4-10: İnfertil çiftlerde kadın ve erkeklerin İSÖ ile İSBÇÖ alt boyut puan ortalamaları arasındaki ilişki 
İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği Alt Boyutları 

Kadın Grubu (n=206) 
İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği Alt Boyutları 

Erkek Grubu (n=206) 
 

Aktif Yok 

Sayma 
Aktif Mücadele 

Etme 
Pasif Yok sayma Anlam Bulma 

Temelli 
Aktif Yok 

Sayma 
Aktif Mücadele 

Etme 
Pasif Yok sayma Anlam Bulma 

Temelli 
İnfertilite Stresi Ölçeği Alt Boyutları r p r p r p r p r p r p r p r p 

Kişisel Alan 
0,444 0,000 0,242 0,000 0,281 0,000 0,004 0,954 0,394 0,000 0,284 0,000 0,314 0,000 0,128 0,067 

Evlilik Alanı 
0,347 0,000 0,166 0,017 0,234 0,001 -0,035 0,618 0,347 0,000 0,248 0,000 0,257 0,000 0,034 0,625 

Sosyal Alan 
0,347 0,000 0,166 0,017 0,234 0,001 -0,035 0,618 0,193 0,005 0,281 0,000 0,220 0,002 -0,022 0,750 
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İnfertil çiftlerde kadın ve erkekler arasında İSBÇÖ alt boyut puanları ve İSÖ alt 

boyut puanları arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu 

saptandı. Çiftlerde kadınların İSBÇÖ alt boyutlarından aktif yok sayma, aktif 

mücadele etme ve pasif yok sayma başa çıkma yöntemlerinin kullanımı arttıkça 

kadınların İSÖ alt boyutlarında stresleri artmaktadır (p<0,05; Tablo 4-10). Çiftlerde 

erkeklerin İSBÇÖ alt boyutlarından aktif yok sayma, aktif mücadele etme ve pasif 

yok sayma başa çıkma yöntemlerinin kullanımı arttıkça erkeklerin İSÖ alt 

boyutlarında stresleri artmaktadır (p<0,05; Tablo 4-10). Kadın ve erkeklerde anlam 

bulma temelli başa çıkma yöntemi ve stres arasında anlamlı ilişki bulunamadı (Tablo 

4-10). 

4.3. İnfertil Çiftlerde Kadın ve Erkeklerde BDÖ’ye İlişkin Bulgular  
Bu bölümde infertil çiftlerin BDÖ ile cinsiyet, İSÖ ve İSBÇÖ ile ilgili 

karşılaştırmalar verilmiştir. 

4.3.1. İnfertil Çiftlerde Kadın ve Erkeklerde BDÖ ve Cinsiyete İlişkin Bulgular 

BDÖ’den kadınların ortalama 13,43±9,45 puan, erkeklerin ortalama 9,34±7,98 

puan aldığı bulundu. 

 

Tablo 4-11: İnfertil çiftlerde kadın ve erkeklerin BDÖ puan ortalamalarının 

karşılaştırılması 

 BECK Depresyon Ölçeği    

 

 
17 puan altı 17 puan ve üstü Toplam x2 p 

 Sayı % Sayı %    

Kadın 138 33 68 17 206 

Erkek  172 42 34 8 206 
15,062 0,000 

Toplam  310  102  412   

 

BECK Depresyon Ölçeği’nde 17 kesme puanına göre kadın ve erkekler ki-

kare analizi ile karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olduğu saptandı (x2= 15,062 p=0,000) (Tablo 4-11).  
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Tablo 4-12: İnfertil çiftlerde kadın ve erkeklerin BDÖ puanları ile İSÖ ve İSBÇÖ puan ortalamalarının karşılaştırılması 

İnfertilite Stresi Ölçeği İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği 
Kişisel Alan Evlilik Alanı Sosyal Alan Aktif Yok 

Sayma 
Aktif 
Mücadele 
Etme 

Pasif Yok 
sayma 

Anlam Bulma 
Temelli 

 
Değişkenler  

±  SS ±  SS ±  SS ±  SS ±  SS ±  SS ±  SS 
BECK Depresyon Ölçeği 
Kadın (n=206) 
17 altı puan (n=138) 
17 ve üstü puan (n=68) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 
 

 
 
7,17±4,89 
12,60±4,51 
-7,688 
0,000 

 
 
2,36±2,67 
5,66±3,88 
-7,159 
0,000 

 
 
1,78±2,70 
2,97±2,72 
-2,981 
0,003 

 
 
7,43±2,68 
9,01±2,76 
-3,963 
0,000 

 
 
14,44±3,83 
16,15±3,96 
-2,973 
0,003 

 
 
7,38±2,51 
8,75±2,51 
-3,695 
0,000 

 
 
13,47±3,73 
13,34±3,29 
0,250 
0,803 

BECK Depresyon Ölçeği 
Erkek (n=206) 
17 altı puan (n=172) 
17 ve üstü puan (n=34) 
Test Değeri (t) 
p Değeri 
Sd=204 

 
 
5,88±5,04 
10,15±4,61 
-4,567 
0,000 

 
 
2,52±2,87 
5,15±3,29 
-4,758 
0,000 

 
 
1,84±2,98 
3,59±2,91 
-3,145 
0,002 

 
 
6,89±2,37 
9,32±3,29 
-5,105 
0,000 

 
 
13,03±3,76 
14,06±4,52 
-1,409 
0,160 

 
 
6,90±2,55 
8,12±2,60 
-2,538 
0,012 

 
 
13,05±3,59 
13,68±3,70 
-0,921 
0,358 
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4.3.2. İnfertil Çiftlerde Kadın ve Erkeklerde BDÖ ile İSÖ ve İSBÇÖ Arasındaki 

İlişkiye Ait Bulgular 

İnfertil çiftlerde kadınların BECK depresyon ölçeği puanına göre infertilite stresi 

ölçeği alt boyutlarından kişisel alanda (t= -7,688 p= 0,000), evlilik alanında (t= -7,159 

p= 0,000) ve sosyal alanda (t= -2,981 p= 0,003) stres alt boyutlarının puan ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptandı (Tablo 4-12). Üç alt boyutunda 

puan ortalamaları 17 ve üstü puan grubunda 17 altı puan grubuna göre anlamlı derecede 

yüksekti. 

İnfertil çiftlerde erkeklerin BECK depresyon ölçeği puanına göre infertilite stresi 

ölçeği alt boyutlarından kişisel alanda (t= -4,567 p= 0,000), evlilik alanında (t= -4,758 

p= 0,000) ve sosyal alanda (t= -3,145 p= 0,002) stres alt boyutlarının puan ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptandı (Tablo 4-12). Üç alt boyutunda 

puan ortalamaları 17 ve üstü puan grubunda 17 altı puan grubuna göre anlamlı derecede 

yüksekti. 

İnfertil çiftlerde kadınların BECK depresyon ölçeği puanına göre infertilite stresi 

ile başa çıkma ölçeği alt boyutlarından aktif yok sayma (t= -3,963 p= 0,000), aktif 

mücadele etme (t= -2,973 p= 0,003) ve pasif yok sayma (t= -3,695 p= 0,000)  başa 

çıkma alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olduğu, anlam bulma temelli başa çıkma alt boyutunun puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptandı (p>0,05; Tablo 4-12). 

İnfertil çiftlerde erkeklerin BECK depresyon ölçeği puanına göre infertilite stresi 

ile başa çıkma ölçeği alt boyutlarından aktif yok sayma (t= -5,105 p= 0,000) ve pasif 

yok sayma (t= -2,538 p= 0,012) başa çıkma alt boyutlarının puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, aktif mücadele etme ve anlam bulma temelli 

başa çıkma alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı bulundu (p>0,05; Tablo 4-12). 

4.4. İnfertil Çiftlerde Kadın ve Erkeklerin İSBÇÖ alt boyutları ile İSÖ alt boyut 
Puanları Arasındaki Regresyon Analizine İlişkin Bulgular  

Bu bölümde infertil çiftlerde kadın ve erkeklerde İSBÇÖ’nün alt boyutlarının 

İSÖ’nün alt boyutlarını etkileme düzeyini belirleme amacı ile çoklu regresyon analizi 

yapıldı.  
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İnfertil çiftlerde kadınlarda İSBÇÖ’nün alt boyutlarının İSÖ’nün kişisel alanda 

stres alt boyutunu etkileme düzeyini belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizi 

yapıldı. Çoklu regresyon analizi ile bağımlı değişken olarak İSÖ’nün kişisel alanda stres 

alt boyutu ve bağımsız değişkenler olarak İSBÇÖ’nün tüm alt boyutları arasındaki 

ilişkinin şiddeti Enter yöntemi ile belirlendi. İSBÇÖ alt boyutlarından pasif yok sayma 

başa çıkma yöntemi t testinde anlamlı sonuç vermediği için modelden çıkarıldı. Çoklu 

regresyon analizine göre kişisel alanda stresi etkileyen başa çıkma yöntemleri Tablo 4-

13’te verilmiştir.  

 

Tablo 4-13: Linear regresyon analizine göre infertil kadınlarda İSÖ’nün kişisel alanda 

stres alt boyutunu etkileyen İSBÇÖ’nün alt boyutları 

Değişkenler B 
Standart 

Hata 

Beta 

(ß) 
t p %95 CI 

 
     

Alt 

değer 

Üst 

değer 

Sabit  2,546 1,580  1,611 0,109 -0,570 5,662 

Aktif yok sayma başa 

çıkma yöntemi  
0,839 0,128 0,435 6,562 0,000 0,587 1,091 

Aktif mücadele etme başa 

çıkma yöntemi 
0,238 0,097 0,174 2,452 0,015 0,047 0,430 

Anlam bulma temelli başa 

çıkma yöntemi  
-0,285 0,104 -0,189 -2,736 0,007 -0,491 -0,080 

Bağımlı değişken: Kişisel Alanda Stres  

R=0,484  R Square=0,234  F=20,627 p=0,000 

 

Bu regresyon grubuna göre, aktif yok sayma başa çıkma yönteminde meydana 

gelecek bir birimlik artış kişisel alanda stres puanını 0,435 puan, aktif mücadele etme 

başa çıkma yönteminde meydana gelecek bir birimlik artış kişisel alanda stresi 0,174 

puan arttırmakta, anlam bulma temelli başa çıkma yönteminde meydana gelecek bir 

birimlik artış kişisel alanda stres puanını 0,189 puan azaltmaktadır. Üç değişken birlikte 

kadında kişisel alandaki stresin toplam varyansının %23,4’ünü açıklamaktadır. 

Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre (Beta=ß) kişisel alanda stresi 
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yordayıcı/etkileyen değişkenlerin önem sırası; aktif yok sayma, aktif mücadele etme ve 

anlam bulma temelli başa çıkma yöntemleri olarak sıralanmaktadır (Tablo 4-13). 

İnfertil çiftlerde kadınlarda İSBÇÖ’nün alt boyutlarının İSÖ’nün evlilik alanında 

stres alt boyutunu etkileme düzeyini belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizi 

yapıldı. Çoklu regresyon analizi ile bağımlı değişken olarak İSÖ’nün evlilik alanında 

stres alt boyutu ve bağımsız değişkenler olarak İSBÇÖ’nün tüm alt boyutları arasındaki 

ilişkinin şiddeti Enter yöntemi ile belirlendi. İSBÇÖ alt boyutlarından aktif mücadele 

etme ve pasif yok sayma başa çıkma yöntemi t testinde anlamlı sonuç vermediği için 

modelden çıkarıldı. Çoklu regresyon analizine göre evlilik alanında stresi etkileyen başa 

çıkma yöntemleri Tablo 4-14’te verildi.  

 

Tablo 4-14: Linear regresyon analizine göre infertil kadınlarda İSÖ’nün evlilik alanında 

stres alt boyutunu etkileyen İSBÇÖ’nün alt boyutları 

Değişkenler B 
Standart 

Hata 

Beta 

(ß) 
t p %95 CI 

 
     

Alt 

değer 

Üst 

değer 

Sabit  1,456 0,980  1,486 0,139 -0,476 3,388 

Aktif yok sayma başa 

çıkma yöntemi  
0,478 0,084 0,384 5,680 0,000 0,312 0,644 

Anlam bulma temelli 

başa çıkma yöntemi  
-0,135 0,066 -0,139 -2,047 0,042 -0,264 -0,005 

Bağımlı değişken: Evlilik Alanında Stres  

R=0,372  R Square=0,138  F=16,274 p=0,000 

 

Bu regresyon grubuna göre, aktif yok sayma başa çıkma yönteminde meydana 

gelecek bir birimlik artış evlilik alanında stres puanını 0,384 puan arttırmakta ve anlam 

bulma temelli başa çıkma yönteminde meydana gelecek bir birimlik artış evlilik 

alanında stres puanını 0,139 puan azaltmaktadır. İki değişken birlikte kadında evlilik 

alanındaki stresin toplam varyansının %13,8’ini açıklamaktadır. Standardize edilmiş 

regresyon katsayısına göre (Beta=ß) evlilik alanında stresi yordayıcı/etkileyen 

değişkenlerin önem sırası; aktif yok sayma ve anlam bulma temelli başa çıkma 

yöntemleri olarak sıralanmaktadır (Tablo 4-14). 
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İnfertil çiftlerde kadınlarda İSBÇÖ’nün alt boyutlarının İSÖ’nün sosyal alanda 

stres alt boyutunu etkileme düzeyini belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizi 

yapıldı. Çoklu regresyon analizi ile bağımlı değişken olarak İSÖ’nün sosyal alanda stres 

alt boyutu ve bağımsız değişkenler olarak İSBÇÖ’nün tüm alt boyutları arasındaki 

ilişkinin şiddeti Enter yöntemi ile belirlendi. İSBÇÖ alt boyutlarından aktif mücadele 

etme, pasif yok sayma ve anlam bulma temelli başa çıkma yöntemleri t testinde anlamlı 

sonuç vermediği için modelden çıkarıldı. Çoklu regresyon analizine göre sosyal alanda 

stresi etkileyen başa çıkma yöntemleri  Tablo 4-15’te verildi.  

 

Tablo 4-15: Linear regresyon analizine göre infertil kadınlarda İSÖ’nün sosyal alanda 

stres alt boyutunu etkileyen İSBÇÖ’nün alt boyutları 

Değişkenler B 
Standart 

Hata 
Beta (ß) t p %95 CI 

 
     

Alt 

değer 

Üst 

değer 

Sabit  -0,315 0,551  -0,571 0,569 -1,402 0,772 

Aktif yok sayma başa çıkma 

yöntemi  
0,312 0,065 0,317 4,776 0,000 0,183 0,441 

Bağımlı değişken: Sosyal Alanda Stres  

R=0,317  R Square=0,101  F=22,807 p=0,000 

 

Bu regresyon grubuna göre, aktif yok sayma başa çıkma yönteminde meydana 

gelecek bir birimlik artış sosyal alanda stres puanını 0,065 puan arttırmaktadır. Aktif 

yok sayma başa çıkma yöntemi kadında sosyal alandaki stresin toplam varyansının 

%10,1’ini açıklamaktadır. Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre (Beta=ß) 

sosyal alanda stresi yordayıcı/etkileyen değişkenin aktif yok sayma  başa çıkma yöntemi 

olduğu görülmektedir (Tablo 4-15). 

İnfertil çiftlerde erkeklerde İSBÇÖ’nün alt boyutlarının İSÖ’nün kişisel alanda 

stres alt boyutunu etkileme düzeyini belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizi 

yapıldı. Çoklu regresyon analizi ile bağımlı değişken olarak İSÖ’nün kişisel alanda stres 

alt boyutu ve bağımsız değişkenler olarak İSBÇÖ’nün tüm alt boyutları arasındaki 

ilişkinin şiddeti Enter yöntemi ile belirlendi. İSBÇÖ alt boyutlarından aktif mücadele 

etme ve anlam bulma temelli başa çıkma yöntemleri t testinde anlamlı sonuç vermediği 
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için modelden çıkarıldı. Çoklu regresyon analizine göre kişisel alanda stresi etkileyen 

başa çıkma yöntemleri Tablo 4-16’da verildi.  

 

Tablo 4-16: Linear regresyon analizine göre infertil erkeklerde İSÖ’nün kişisel alanda 

stres alt boyutunu etkileyen İSBÇÖ’nün alt boyutları 

Değişkenler B 
Standart 

Hata 

Beta 

(ß) 
t p %95 CI 

 
     

Alt 

değer 

Üst 

değer 

Sabit  -0,233 1,105  -0,211 0,883 -2,412 1,946 

Aktif yok sayma başa 

çıkma yöntemi  
0,612 0,140 0,316 4,376 0,000 0,336 0,888 

Pasif yok sayma başa 

çıkma yöntemi  
0,332 0,145 0,165 2,281 0,024 0,045 0,619 

Bağımlı değişken: Kişisel Alanda Stres  

R=0,420  R Square=0,177  F=21,755 p=0,000 

 

Bu regresyon grubuna göre, aktif yok sayma başa çıkma yönteminde meydana 

gelecek bir birimlik artış kişisel alanda stres puanını 0,316 puan ve pasif yok sayma 

başa çıkma yönteminde meydana gelecek bir birimlik artış kişisel alanda stresi 0,165 

puan arttırmaktadır. İki değişken birlikte erkekte kişisel alandaki stresin toplam 

varyansının %17,7’sini açıklamaktadır. Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre 

(Beta=ß) kişisel alanda stresi yordayıcı/etkileyen değişkenlerin önem sırası; aktif yok 

sayma ve pasif yok sayma başa çıkma yöntemleri olarak sıralanmaktadır (Tablo 4-16). 

İnfertil çiftlerde erkeklerde İSBÇÖ’nün alt boyutlarının İSÖ’nün evlilik alanında 

stres alt boyutunu etkileme düzeyini belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizi 

yapıldı. Çoklu regresyon analizi ile bağımlı değişken olarak İSÖ’nün evlilik alanında 

stres alt boyutu ve bağımsız değişkenler olarak İSBÇÖ’nün tüm alt boyutları arasındaki 

ilişkinin şiddeti Enter yöntemi ile belirlendi. İSBÇÖ alt boyutlarından aktif mücadele 

etme, pasif yok sayma ve anlam bulma temelli başa çıkma yöntemleri t testinde anlamlı 

sonuç vermediği için modelden çıkarıldı. Çoklu regresyon analizine göre evlilik 

alanında stresi etkileyen başa çıkma yöntemleri Tablo 4-17’de verildi. 
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Tablo 4-17: Linear regresyon analizine göre infertil erkeklerde İSÖ’nün evlilik alanında 

stres alt boyutunu etkileyen İSBÇÖ’nün alt boyutları 

Değişkenler B 
Standart 

Hata 

Beta 

(ß) 
t p %95 CI 

      
Alt 

değer 

Üst 

değer 

Sabit  0,051 0,586  0,086 0,931 -1,104 1,205 

Aktif yok sayma başa 

çıkma yöntemi  
0,399 0,075 0,347 5,287 0,000 0,250 0,547 

Bağımlı değişken: Evlilik Alanında Stres  

R=0,347  R Square=0,121  F=27,951 p=0,000 

 

Bu regresyon grubuna göre, aktif yok sayma başa çıkma yönteminde meydana 

gelecek bir birimlik artış evlilik alanında stres puanını 0,075 puan arttırmaktadır. Aktif 

yok sayma başa çıkma yöntemi erkekte evlilik alanındaki stresin toplam varyansının 

%12,1’ini açıklamaktadır. Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre (Beta=ß) 

evlilik alanında stresi yordayıcı/etkileyen değişkenin; aktif yok sayma başa çıkma 

yöntemi olduğu bulundu (Tablo 4-17). 

İnfertil çiftlerde erkeklerde İSBÇÖ’nün alt boyutlarının İSÖ’nün sosyal alanda 

stres alt boyutunu etkileme düzeyini belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizi 

yapıldı. Çoklu regresyon analizi ile bağımlı değişken olarak İSÖ’nün sosyal alanda stres 

alt boyutu ve bağımsız değişkenler olarak İSBÇÖ’nün tüm alt boyutları arasındaki 

ilişkinin şiddeti Enter yöntemi ile belirlendi. İSBÇÖ alt boyutlarından aktif yok sayma 

ve anlam bulma temelli başa çıkma yöntemleri t testinde anlamlı sonuç vermediği için 

modelden çıkarıldı. Çoklu regresyon analizine göre sosyal alanda stresi etkileyen başa 

çıkma yöntemleri Tablo 4-18’de verildi.  
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Tablo 4-18: Linear regresyon analizine göre infertil erkeklerde İSÖ’nün sosyal alanda 

stres alt boyutunu etkileyen İSBÇÖ’nün alt boyutları 

Değişkenler B 
Standart 

Hata 

Beta 

(ß) 
t p %95 CI 

      Alt 

değer 

Üst 

değer 

Sabit  0,072 0,878  0,081 0,935 -1,660 1,804 

Aktif mücadele etme başa 

çıkma yöntemi 
0,207 0,058 0,267 3,592 0,000 0,093 0,321 

Pasif yok sayma başa çıkma 

yöntemi 
0,250 0,093 0,213 2,673 0,008 0,066 0,434 

Anlam bulma temelli başa 

çıkma 
-0,186 0,064 -0,222 -2,889 0,004 -0,313 -0,059 

Bağımlı değişken: Sosyal Alanda Stres  

R=0,356  R Square=0,127  F=9,767  p=0,000 

 

Bu regresyon grubuna göre, aktif mücadele etme başa çıkma yönteminde 

meydana gelecek bir birimlik artış sosyal alanda stres puanını 0,267 puan, pasif yok 

sayma başa çıkma yönteminde meydana gelecek bir birimlik artış sosyal alanda stres 

puanını 0,213 puan arttırmakta ve anlam bulma temelli başa çıkma yönteminde 

meydana gelecek bir birimlik artış sosyal alanda stres puanını 0,222 puan azaltmaktadır. 

aktif mücadele etme, pasif yok sayma ve anlam bulma temelli başa çıkma yöntemleri 

erkekte sosyal alandaki stresin toplam varyansının %12,7’sini açıklamaktadır. 

Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre (Beta=ß) sosyal alanda stresi 

yordayıcı/etkileyen değişkenlerin önem sırası; aktif mücadele etme, pasif yok sayma ve 

anlam bulma temelli başa çıkma yöntemleri olduğu görülmektedir (Tablo 4-18). 
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5. TARTIŞMA  

Bu çalışma, infertilite tedavisi olan çiftlerin yaşadıkları stres düzeyini ve 

infertilitenin neden olduğu stres ile başa çıkmada kullandıkları yöntemleri tanımlamak 

amacı ile yapılmıştır. Tanıtıcı Bilgi Formu, İnfertilite Stresi Ölçeği, İnfertilite Stresi ile 

Başa Çıkma Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği ile elde edilen bulgular literatür 

bilgileriyle tartışılmıştır. 

5.1. İnfertil Çiftlerin Tanıtıcı Özelliklerine İlişkin Bulguların Tartışılması 
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması-2008 (TNSA-2008) verilerine göre 

İstanbul’da kadınların ilk doğum yaşı ortanca değeri 22,9 olarak bulunmuştur. Bu 

araştırmada ise kadınların yaş ortanca değeri 29,4 bulundu. Araştırmadaki infertil 

kadınlar ve İstanbul’da doğurmuş olan kadınların ilk doğum yapma yaşı ortanca değeri 

arasında 6,5 yıl fark olduğu göze çarpmaktadır. Bu yaş farkı infertilitenin üreme 

çağındaki kadınları ne kadar uzun süre etkilediğinin bir göstergesi kabul edilebilir. 

Bu araştırmadaki infertil çiftlerde kadınlar 19-45 yaş grubu arasında ve ortalama 

29,0±5,1 yaşında, erkekler ise 24-54 yaş grubu arasında ve ortalama 35,6±5,2 yaşında 

bulundu. İnfertil hastalarla yapılan çalışmalarda yaş ortalamasını Monga ve ark. (2004) 

kadınlarda 33,5 ve erkeklerde 35,0, Kılıç ve ark. (2005) kadınlarda 27,46±4,55 ve 

erkeklerde 29,94±4,72, Schmidt (2006) kadınlarda 30,7 ve erkeklerde 32,8, Akbal ve 

ark. (2007) kadınlarda 28,76 ve erkeklerde 33,6, Kılınç (2007) kadınlarda 31,56±5,09 

ve erkeklerde 35,6±5,69, Sreshthaputra ve ark. (2008) kadınlarda 31,8±5,1 ve 

erkeklerde 34,1±5,8, Eren (2008) kadınlarda 28,95±5,32 ve erkeklerde 32,69±5,18, 

Dilek (2009) kadınlarda 31.19±5,16 ve erkeklerde 35,74±5,57, Yeşiltepe Oskay ve ark. 

(2010) kadınlarda 30,43±5,51 ve erkeklerde 34,27±5,75 ve Güleç ve ark. (2011) 

kadınlarda 30,7±5,6 ve erkeklerde 34,8±6,4 olarak bulmuşlardır. Görüldüğü gibi yapılan 

tüm çalışmalarda yaş ortalamasının kadınlarda 27-33 yaş, erkeklerde ise ortalama 29-35 

yaş olması infertilite problemini çözmek isteyen çiftlerin üreme çağında olduklarını 

göstermektedir. Yapılan çalışmaların hepsinde erkeklerin yaşının kadınların yaşından 

yüksek bulunması bu çalışma sonucu ile uyumludur.  

 TNSA-2008 verilerine göre üreme çağındaki kadınların %18,3’ünün eğitimi 

yok, %51,9’u ilkokul, %8,7’si ortaokul, %21,1’i lise ve üzeri mezunu olarak 

saptanmıştır. Bu çalışmada kadınların %56,3’ü ilkokul, %15’i ortaokul ve %28,7’si lise 
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ve üzerinde eğitimli idi (Tablo 4-1). Bu araştırmada eğitim durumunun TNSA-2008 

verilerine göre biraz daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu farkın çalışmayı kentsel 

alanda yaşayan kişilerin oluşturmasından ve eğitimi olmayan kişilerin çalışmaya 

alınmamış olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu çalışmadaki erkeklerin 

eğitim durumu kadınlardan yüksek bulundu. Bu araştırmada erkeklerin eğitim 

durumunun kadınlardan yüksek olması TNSA-2008 verileri ile paraleldir. İnfertil kadın 

ve erkeklerle yapılan çalışmalarda kadınların daha çok ilkokul mezunu olması ve 

erkeklerin eğitim durumunun kadınlardan yüksek olması bu çalışma ile benzerdir (Taşçı 

ve ark. 2008; Eren 2008; Onat Bayram 2009; Dilek 2009; Bolsoy ve ark. 2010). 

Türkiye’de infertil kadınlarla yapılan çalışmalarda kadınların, Tashbulatova 

(2007) %29’unun, Taşçı ve ark. (2008) %31,9’unun, Eren (2008) %28,8’inin, Dilek 

(2009) %30’unun, Onat Bayram (2009) %29,3’ünün, Yeşiltepe Oskay ve ark. (2010) 

%32,5’inin ve Bolsoy ve ark. (2010) %34’ünün çalıştığını bulmuştur. Bu çalışmada 

kadınların %25,7’si çalışıyordu (Tablo 4-1). TNSA-2008 verilerine göre Türkiye’de 

üreme çağındaki kadınların %31’i çalışmaktadır. TNSA-2008 ile bu çalışma arasındaki 

fark infertilite tedavisi sırasında sürekli hastaneye gitme gerekliliği, işten izin alma 

zorluğu, fiziksel ve duygusal etkilenmeler nedeniyle kadınların işten ayrılmış olmasına 

bağlanabilir. Nitekim bu çalışmada da kadınların %8,3’ünün tedavi nedeniyle işten 

ayrıldığı belirlendi.  

TNSA-2008 verilerine göre üreme çağındaki kadınların %65’inin yeterli ve 

%35’inin dar gelire sahip olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada da kadınların %59,7’sinin 

gelirinin yeterli ve %40,3’ünün dar gelire sahip olduğu bulundu (Tablo 4-2). İnfertil 

kadınların Tashbulatova (2007)’nın çalışmasında %31’inin geliri yetersiz, Taşçı ve ark. 

(2008)’nın çalışmasında %29,2’sinin geliri giderinden az, Onat Bayram (2009)’ın 

çalışmasında %31’inin geliri az ve Yeşiltepe Oskay ve ark. (2010)’nın çalışmasında 

%27,9’unun geliri düşük olarak bulunmuştur. İnfertilite ile ilgili yapılan diğer çalışma 

sonuçlarına göre bu çalışmadaki dar gelirli kadın sayısı daha yüksektir. Çalışmadaki dar 

gelirli kadın sayısının diğer çalışmalardan yüksek olması son yıllarda özel hastanelerde 

tedavi imkanlarının sunulması sonucunda geliri yüksek olan çiftlerin özel hastaneye 

gitmesine bağlanabilir.   

Bu çalışmada ailelerin %73,8’inin çekirdek aile yapısında olduğu saptandı 

(Tablo 4-2). TÜİK (2006) Aile Yapısı Araştırması sonuçlarına göre Türkiye’deki 

ailelerin %80,7’sinin çekirdek aile yapısında bulunması bu çalışma sonucundan daha 
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yüksektir. İnfertil hastalarla yapılan çalışmalarda aile yapısına bakıldığında Taşçı ve 

ark. (2008) %93,1, Eren (2008) %80,8, Dilek (2009) %92,5, Oğuz (2004) %81,6 

oranında çekirdek aile yapısında olduklarını bulmuşlardır. Bu çalışmada çekirdek aile 

yapısının diğer çalışmalardan daha az görülmesi, bu çalışmadaki ailelerde dar gelirli aile 

oranının yüksek olması ile açıklanabilir.  

Bu çalışmada çiftlerin %95,6’sının sosyal güvencesi olduğu saptandı (Tablo 4-

2). Dilek (2009) infertil hastalarla yaptığı çalışmada %92,5’inin sosyal güvencesi 

olduğunu bulmuştur. Dilek (2009)’in çalışmasında ve bu çalışmada sosyal güvencenin 

benzer yükseklikte bulunması Türkiye’de infertilite tedavisinin sosyal güvence 

kapsamında olmasına bağlanabilir. 

Bu çalışmada kadına ait infertilite nedeni %26,8, erkeğe ait infertilite nedeni 

%27,8, her ikisine ait infertilite nedeni %9,8 ve açıklanamayan infertilite nedeni %35,6 

olarak bulundu (Tablo 4-3). Yapılan diğer çalışmalarda kadın, erkek, her ikisi ve 

açıklanamayan faktörlü infertilite nedeni sırasıyla Khayata ve ark. (2003)’nın 

çalışmasında %49,1, %33,1, %16 ve %1,8, Kılınç (2007)’ın çalışmasında %17, %43, 

%24 ve %36, Eren (2008)’in çalışmasında %16,3, %39,4, %5,8 ve %38,5, Dilek 

(2009)’in çalışmasında %26,3, %40,6, %12,5 ve %20,6, Onat Bayram (2009)’ın 

çalışmasında %20,7, %37,1, %12,9 ve %29,3, Bolsoy ve ark. (2010)’nın çalışmasında 

%22, %34, %12 ve %43, Yeşiltepe Oskay ve ark. (2010)’nın çalışmasında %32,8, 

%30,5, %4,2 ve %32,5 ve Güleç ve ark. (2011)’nın çalışmasında %9, %51, %18 ve 

%22 olarak bulunmuştur. İnfertil hastalarla yapılan çalışmalarda infertilite nedenleri 

arasında farklılıklar görülmektedir. Bu farklılıkların nedeni çalışmanın yapıldığı 

topluma, hasta gruplarının özelliklerine ve hastanenin hizmet alanına göre 

değişebilmektedir (Kılınç 2007). Bu çalışmada bulunan sonuç çoğu çalışma sonucu ile 

benzerlik göstermektedir. 

İnfertilite tanısı almış 206 çiftle yapılan bu çalışmada çiftlerin ortalama 6,0±3,7 

yıldır evli oldukları saptandı. İnfertil çiftlerle yapılan çeşitli çalışmalarda evlilik süreleri 

6 yıl ile 9 yıl arasında değişmektedir (Monga ve ark. 2004; Akbal ve ark. 2007; Kılınç 

2007; Eren 2008; Dilek 2009). Bu çalışmada bulunan sonuç Akbal ve ark. (2007)’nın 

çalışma sonucu ile uyumludur.  

Bu çalışmada çiftlerin infertilite tedavi süresi 3,6±3,1 yıl olarak bulundu. Çeşitli 

çalışmalarda infertil çiftlerin tedavi süreleri 3,1 yıl ile 4,6 yıl arasında değişmektedir 

(Oğuz 2004; Eren 2008; Dilek 2009; Peterson ve ark. 2008). Bu çalışmada bulunan 
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evlilik yılı ortalaması Peterson ve ark. (2008)’nın araştırmasındaki evlilik yılı ortalaması 

ile benzerdir.  

Bu çalışmada infertil çiftlerin %27,7’sinin daha önce tedavi sonrası gebelik 

öyküsü olduğu saptandı (Tablo 4-3). Schmidt (2006)’in yaptığı araştırmada %62,6’sının 

daha önce tedavi sonrası gebelik geçirdiği belirlenmiştir. Bu çalışmada yaşayan çocuğu 

olan çiftlerin çalışma dışı bırakılmış olmasının aradaki bu farkı ortaya çıkardığı 

düşünülmektedir. 

5.2. İnfertil Çiftlerde Kadın ve Erkeklerde İnfertilite Stresi Ölçeği (İSÖ) ve 

İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği (İSBÇÖ) Alt Boyutlarına İlişkin Bulguların 

Tartışılması 

Üreme çağındaki çift ve bireylerin fiziksel ve emosyonel sağlığı infertiliteden 

önemli derecede etkilenir (Khademi ve ark. 2008). Bu bölümde infertil çiftlerde kadın 

ve erkeklerde İSÖ ve İSBÇÖ alt boyutlarına ilişkin bulgular tartışıldı. 

5.2.1. İnfertil Çiftlerde Kadın ve Erkeklerde İSÖ Alt Boyutları ve Cinsiyete İlişkin 

Bulguların Tartışılması 

Çeşitli çalışmalarda infertilite stresinin kadınlarda erkeklerden yüksek olduğu 

gösterilmiştir (Newton 1999; Lee ve Sun 2000; Bayley ve ark. 2009), ancak bazı 

çalışmalarda da infertilite stresi açısından kadın ve erkekler arasında farklılık 

saptanmamıştır (Sreshthaputra ve ark. 2008; Eren 2008).   

Kişisel alanda stres, infertilite sorunu yüzünden hayatım alt üst oldu, bu sorunla 

uğraşmak benim için çok stresli, infertilite sorunu fiziksel ve ruhsal sağlığım üzerine  

stres yükledi gibi düşünceler içerir (Schmidt, Christensen ve ark. 2005). Schmidt 

(2006)’in çalışmasında infertil kadınlarla erkekler arasında kişisel alanda stres açısından 

farklılık bulunmuştur. Peterson ve ark. (2008)’nın 1169 kadın ve 1081 erkeği kapsayan, 

infertilite stresi ve başa çıkma yöntemlerini cinsiyet açısından değerlendirdikleri 

çalışmada kadınların kişisel alandaki streslerinin erkeklerden yüksek olduğu 

saptanmıştır. Peterson ve ark. (2009)’nın yapmış oldukları bir başka araştırmada kişisel 

alanda stres, kadınlarda erkeklerden daha yüksek bulunmuştur. Bu çalışmada kadınlarda 

kişisel alanda stres düzeyinin erkeklerden yüksek olması (Tablo 4-4) Schmidt (2006)’in 

ve Peterson ve ark. (2008; 2009)’nın çalışmaları ile uyumludur. Kişisel alanda 

kadınların daha fazla stres yaşamaları infertilitenin kadın kimliği üzerinde etkili 
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olmasından ve infertilite tedavisinin daha çok kadın bedeni üzerinden yapılmasından 

kaynaklanıyor olabilir (Draye 2004; Peterson ve ark. 2009; Ünal ve ark. 2010). Pasch ve 

ark. (2002)’nın infertilite tedavisi gören 48 çift ile yaptıkları çalışmada, çocuk sahibi 

olmanın kadınlarda erkeklerden daha önemli olduğunun bulunması da bu çalışmada 

kadının kişisel alanda erkekten daha fazla stres yaşamasını desteklemektedir. 

Evlilik alanında stres, infertilite sorununun çift ilişkisinde krize, boşanmayı 

düşünmelerine neden olması gibi düşünceleri içerir (Schmidt, Christensen ve ark. 2005). 

Peterson ve ark. (2008)’nın infertilite stresi ve başa çıkma yöntemlerini cinsiyet 

açısından değerlendirdikleri çalışmada, kadınların evlilik alanında yaşadıkları stresin 

erkeklerden yüksek olduğu saptanmıştır. Schmidt (2006)’in çalışmasında ve Peterson ve 

ark. (2009)’nın yapmış oldukları bir başka araştırmada evlilik alanında stres açısından 

kadınlar ve erkekler arasında farklılık saptanmamıştır. Bu çalışmada kadın ve erkekler 

arasında evlilik alanında stres açısından fark olmaması (Tablo 4-4) Schmidt (2006) ve 

Peterson ve ark. (2009)’nın çalışma sonuçları ile benzerdir. İnfertil çiftlerde kadın ve 

erkeklerde evlilik alanında stres açısından aralarında farklılık olmaması bu çiftlerin 

evlilik uyumlarının infertil olmayan çiftlere göre daha yüksek olmasıyla açıklanabilir 

(Schmidt 2010). Nitekim Wright ve ark. (1991)’nın infertil çiftlerdeki psikososyal 

tepkileri araştırdıkları çalışmada çiftler arasında evlilik alanında stres bulunmaması, 

Greil (1997)’in çalışmasında infertilite tedavisini sürdürmek isteyen çiftlerde evlilik 

ilişkisinin sağlam olduğunun bildirilmesi ve Onat Bayram (2009)’ın çalışmasında da 

infertil çiftlerin evlilik uyumlarının yüksek olduğunun bulunması bu görüşü 

desteklemektedir.  

Sosyal alanda stres, çiftlerin infertilite sorunu nedeniyle kendisinin ve eşinin 

ailesi, arkadaş çevresi ile ilişkilerinin bozulması ile ilgili düşünceleri içerir (Schmidt, 

Christensen ve ark. 2005). Schmidt (2006)’in çalışmasında infertil kadınlarla erkekler 

arasında sosyal alanda stres açısından farklılık bulunmuştur. Peterson ve ark. (2008)’nın 

çalışmasında kadınların sosyal alandaki streslerinin erkeklerden yüksek olduğu 

saptanmıştır. Peterson ve ark. (2009)’nın yapmış oldukları başka bir araştırmada sosyal 

alanda stres açısından kadınlar ve erkekler arasında farklılık saptanmamıştır. Bu 

çalışmada sosyal alanda stresin infertil çiftlerde kadın ve erkek arasında farklı olmaması 

(Tablo 4-4) Peterson ve ark. (2009)’nın çalışma sonucu ile benzerlik, Schmidt (2006)’in 

ve Peterson ve ark. (2008)’nın çalışma sonuçları ile farklılık göstermektedir. Bu 

çalışmada bulunan sonuç; bebek isteyen çiftlerin infertilite sorunu ile uğraşırken bir 
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yandan da arkadaş ve yakın çevresi tarafından çocuk yapma konusunda baskı altında 

tutulması nedeniyle infertilite problemleri ile ilgili durumlarını çevreleri ile 

paylaşmamalarından kaynaklanmış olabilir (Kızılkaya Beji 2001; Özçelik ve ark. 2007; 

Yanıkkerem ve ark. 2008).  

5.2.2. İnfertil Çiftlerde Kadın ve Erkeklerde İSÖ Alt Boyutları ve Tanıtıcı 
Özelliklere İlişkin Bulguların Tartışılması 

Bu bölümde çalışmaya katılan çiftlerin demografik ve infertilite ile ilgili 

değişkenleri ile İSÖ alt boyutları arasında fark olup olmadığı kadın ve erkek açısından 

irdelendi ve literatürle tartışıldı. 

Boivin ve ark. (1999)’nın çalışmasında yaş ve infertilite stresi arasında fark 

bulunmamıştır. Oğuz (2004)’un çalışmasında infertil hastalarda yaş ve psikolojik 

yanıtlar arasında ilişki olmadığı belirlenmiştir. Eren (2008)’in çalışmasında kadın ve 

erkeklerde infertilite stresi ve yaş arasında farklılık bulunmamıştır. Bu çalışmada 

kadınlarda infertilite stresi ile yaş arasında farklılık olmaması (Tablo 4-5) Boivin ve ark. 

(1999)’nın, Oğuz (2004)’un ve Eren (2008)’in çalışma sonuçları ile uyumludur. 

Erkeklerde ise evlilik ve sosyal alanda stres ile yaş arasında fark bulunmazken kişisel 

alanda stresin 18-34 yaş grubu erkeklerde 35 yaş ve üzeri erkeklere göre daha yüksek 

olduğu saptandı (Tablo 4-5). İnfertilite sorunu yaşayan genç erkeklerde kişisel alanda 

stresin artmış olması, yaşlı erkeklere göre daha önce böyle büyük bir sorunla başa 

çıkmak zorunda kalmamış olmaları nedeniyle olabilir (Atak 2011). Ayrıca Erikson’un 

gelişimsel teorisine göre bu yaşın primer amacı yaratıcılıktır. Bu, gelecek jenerasyonu 

oluşturmak ve ona rehberlik etmektir. Sürecin başarısız olması erkekte kişisel alanda 

stresi etkilemiş olabilir (Kızılkaya Beji 2001; Oğuz 2004). 

Eğitim, infertilitenin algılanmasında önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir 

(Dereli Yılmaz ve Kızılkaya Beji 2010). Oğuz (2004)’un çalışmasında infertil 

hastalarda eğitimin psikolojik yanıtlar üzerine etkisi olmadığı belirlenmiştir. Eren 

(2008)’in infertil hastalarla yaptığı çalışmada kadın ve erkeklerde eğitim ile stres 

arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır. Ünal ve ark. (2010)’nın yaptığı çalışmada ise 

ilkokul mezunu olanların lise ve yüksekokul mezunu olanlara göre infertiliteden daha 

fazla etkilendiği saptanmıştır. Bu çalışmada infertil çiftlerde eğitim durumu düşük olan 

kadınlarda kişisel alan ve sosyal alanda stres düzeyi daha yüksek bulundu (Tablo 4-5). 

İnfertil çiftlerdeki kadınlarda eğitim durumu düşük olanların kişisel alan ve sosyal 
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alanda streslerinin daha yüksek olması bu kadınların infertilite ile ilgili bilgi 

eksikliklerinden, infertilite tedavisiyle ve çocuk sahibi olamayacakları ile ilgili 

endişelerinden kaynaklanıyor olabilir. Erkeklerde ise eğitim durumu ile infertilite stresi 

açısından bir fark olmadığı saptandı (Tablo 4-5). Bu durum infertilite sorununun daha 

çok kadınlara ait olduğunun düşünülmesi ve gebeliğin kadın bedeninde gerçekleşmesi 

nedeniyle infertilite stresinin erkeklerin eğitim durumundan etkilenmediği 

düşünülmektedir (Peterson ve ark. 2009).  

Ekonomik durumu düşük olan çiftlerde kadınların tüm alanlarda daha çok stres 

yaşadığı, erkeklerin ise ekonomik durumdan etkilenmediği saptandı (Tablo 4-5). 

Ekonomik durumu yetersiz olan kadınlarda stresin artmış olması infertilite tedavi 

maliyetinin yüksek olmasıyla açıklanabilir. Abbey ve ark. (1992)’nın yaptığı çalışmada 

kadınlarda infertilite tedavisi sürecinde harcanan para arttıkça stresin arttığı 

bulunmuştur. Tezcan ve ark. (1996)’nın çalışmasında da mali durumun kötü olmasının 

infertil çiftlerde kadınlarda daha çok stres yarattığı belirlenmiştir. Yılmaz (2006)’ın 

çalışmasında infertil kadınlarda sosyo ekonomik koşulların düşük olmasının stres ve 

anksiyeteyi arttırdığı saptanmıştır. Ünal ve ark. (2010)’nın çalışmasında gelir durumu 

kötü olan kadınların infertiliteden daha fazla etkilendikleri bulunmuştur. Schanz ve ark. 

(2011)’nın çalışmasında infertil kadınlarda maddi memnuniyet düşük bulunmuştur. 

Eren (2008)’in çalışmasında da ekonomik durum iyileştikçe kadında ve erkekte stresin 

azaldığı bulunmuştur. Bu çalışmada bulunan sonuç Abbey ve ark. (1992)’nın, Tezcan 

ve ark. (1996)’nın, Yılmaz (2006)’ın, Ünal ve ark. (2010)’nın, Schanz ve ark. 

(2011)’nın ve Eren (2008)’in çalışma sonuçları ile benzerdir. Bu sonuç, ekonomik 

sıkıntı yaşayan infertil çiftlerde infertilite tedavi masraflarının karşılanmasındaki 

zorluğun, kadının çalışmaması ve eşinin ailesi ile yaşama durumunun kadınları sosyal 

açıdan daha çok etkilediğini ve dar gelirli kişilerin karşılaştıkları olaylar karşısında 

umutsuzluğu daha fazla yaşadıklarını göstermektedir (Oğuz 2004; Erden 2006). Bu 

çalışmada erkeklerin infertilite stresi ile ekonomik durum arasında farklılık olmaması 

(Tablo 4-5), Oğuz (2004)’un çalışmasındaki infertil hastalarda ekonomik durumun 

psikolojik yanıtlar üzerine etkisi olmadığı sonucu ile benzerdir. Bu durum çalışan 

erkeklerin infertilite ile daha iyi başa çıkabilmelerine bağlanabilir (Oğuz 2004). 

Bu çalışmada aile yapısı ile infertilite stresi arasında bir ilişki bulunmadı (Tablo 

4-5). Bu durum kadın ve erkekte tüm sorunların çözümünde paylaşımcı olmalarına ve 

birbirini desteklemelerine bağlanabilir (Oğuz 2004).  
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Bu çalışmada infertil çiftlerde kadın ve erkekler arasında IVF uygulaması ile 

infertilite stresi açısından bir fark bulunmadı (Tablo 4-5). Bu sonuç IVF tedavi 

başarısızlığı sonrasında çiftlerin stresinin diğer gruptan yüksek olmadığını ve çiftlerin 

tedaviye devam ettiğini gösteren çalışma sonucu ile benzerdir (Kendirci 2010).  

Lee ve ark. (2001)’nın Tayvanlı infertil çiftlerde infertilite tanısının cinsiyete 

özgü etkisini araştırdıkları bir çalışmada, infertilite nedeninin kadına veya erkeğe ait 

olduğu durumlarda kadınların daha fazla stres yaşadıkları bulunmuştur. Newton 

(1999)’un çalışmasında infertilite nedeninin erkeğe ait olduğu durumlarda hem kadın 

hem de erkeklerde stresin daha yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Oğuz (2004)’un 

çalışmasında infertilite nedeninin psikolojik yanıtı etkilemediği saptanmıştır. Eren 

(2008)’in ve Dilek (2009)’in çalışmasında kadın ve erkeklerde infertilite nedenleri ile 

stres arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Ünal ve ark. (2010)’nın çalışmasında 

infertilite nedeni ile infertiliteden etkilenme arasında anlamlı fark saptanmamıştır. 

Herrmann ve ark. (2011)’nın çalışmasında infertilite nedeninin erkeğe ait olup 

olmamasının erkeğin infertilite stresini etkilemediği bulunmuştur. Bu çalışmada 

infertilite nedeni ile kadın ve erkeklerde infertilite stresi açısından fark bulunmadı 

(Tablo 4-5). Bu çalışmanın sonucu infertilite nedeninin infertilite stresini etkilemediğini 

bildiren Oğuz (2004)’un, Eren (2008)’in, Dilek (2009)’in, Ünal ve ark. (2010)’nın ve 

Herrmann ve ark. (2011)’nın çalışma sonuçları ile uyumludur.  

Bu çalışmada infertil çiftlerde kadın ve erkekler arasında evlilik süresinin ve 

tedavi süresinin infertilite stresini etkilemediği saptandı (Tablo 4-5). Literatürde evlilik 

süresi ve tedavi süresi arttıkça çiftlerde stresin arttığı ve infertiliteden daha fazla 

etkilendikleri bildirilmiştir (Leiblum ve ark. 1998; Wang ve ark. 2007; Repokari ve ark. 

2007; Eren 2008; Ünal ve ark. 2010; Herrmann ve ark. 2011). Ayrıca evlilik süresinin 

artmasının çift uyumunu (Onat Bayram 2009), depresyon ve anksiyeteyi etkilemediğini 

(Oğuz 2004) ve infertilite süresi ile stres arasında farklılık olmadığını (Boivin ve ark. 

1999) bildiren çalışmalar da vardır. Bu çalışmanın sonuçları Oğuz (2004)’un, Onat 

Bayram (2009)’ın ve Boivin ve ark. (1999)’nın çalışma sonuçları ile benzerlik 

göstermektedir. 

Daha önceki infertilite tedavisi sonucunda gebelik oluşan kadınlarda gebelik 

oluşmayan kadınlara göre kişisel alan ve evlilik alanında stres daha yüksek bulundu 

(Tablo 4-5). Greil ve ark. (2011)’nın 1027 infertil kadınla yaptıkları bir çalışmada daha 

önce gebelik deneyimlemiş kadınlarda gebelik deneyimlememiş kadınlara göre 
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infertilite stresi yüksek bulunmuştur. Bu çalışma sonucu Greil ve ark. (2011)’nın sonucu 

ile benzerdir. Kadınlarda kişisel ve evlilik alanında stresin yüksek olmasının, daha 

önceki gebelik kayıpları nedeniyle çocuk sahibi olma umutlarının azalmasına, tekrar 

kayıp yaşanacağı endişesine ve gebelik kayıplarının eşiyle evlilik ilişkisine zarar 

vereceği korkusuna bağlı olabileceği düşünülmektedir (Özçelik ve ark. 2007). 

5.2.3. İnfertil Çiftlerde Kadın ve Erkeklerde İSBÇÖ Alt Boyutları ve Cinsiyete 
İlişkin Bulguların Tartışılması 

Schmidt, Christensen ve ark. (2005;2006)’nın yaptıkları çalışmada infertilite 

stresi ile başa çıkma yöntemlerini kadınların erkeklerden daha fazla kullandıkları 

bulunmuştur. Peterson ve ark. (2006) infertilite ile başa çıkma yöntemlerini sekiz alt 

boyutta değerlendirmiş ve kadınların yedi alt boyutu erkeklerden daha fazla 

kullandıklarını saptamıştır. Peterson ve ark. (2008)’nın 1169 kadın ve 1081 erkekle 

yaptıkları bir başka çalışmada, kadınların infertilite stresi ile başa çıkma yöntemlerini 

erkeklerden daha fazla kullandıkları bulunmuştur. Başa çıkma yöntemlerini kadınların 

daha fazla kullanması infertilite stresini daha fazla yaşamalarından kaynaklanıyor 

olabilir (Schmidt, Christensen ve ark. 2005; Peterson ve ark. 2008).  

Literatürde aktif yok sayma başa çıkma yönteminin, gebe kadın ve çocuklarla 

birlikte olmaktan kaçınma, insanlar gebelik ve çocuk ile ilgili konuştuklarında ortamı 

terk etme, duygularını kendine saklama, aklını bu konulardan uzak tutmak için işe 

sarılma veya başka iş yapma gibi eylemler içerdiği belirlenmiştir (Schmidt, Christensen 

ve ark. 2005). Bu çalışmada kadınların aktif yok sayma başa çıkma yöntemini 

erkeklerden daha fazla kullandığı bulundu (Tablo 4-6). Schmidt (2006)’in ve Peterson 

ve ark. (2008)’nın yaptığı çalışmada da aktif yok sayma başa çıkma yöntemini 

kadınların erkeklerden daha fazla kullandığı bulunmuştur. Lechner ve ark. (2007)’nın 

yaptığı bir araştırmada, insanlarla iletişimden ve çocuklarla ilgili konuşmalardan 

kaçınma gibi eylemler içeren başa çıkma yöntemlerini kadınların erkeklerden daha fazla 

kullandığı belirlenmiştir. Bayley ve ark. (2009)’nın çalışmasında ise gebe ve 

çocuklardan kaçınma içeren başa çıkma yöntemlerinin kadınlarda erkeklerden daha 

fazla kullanıldığı saptanmıştır. Holter ve ark. (2006) ise IVF tedavisi öncesi, sırası ve 

sonrasında infertilitenin etkilerini inceledikleri çalışmalarında kadın ve erkeklerin 

kendilerini gebe ve çocuklardan izole etmeleri açısından tedavi öncesi ve sırasında 

aralarında fark olmadığını bildirmiştir. Bu çalışma sonuçlarının Schmidt (2006)’in, 

Peterson (2008)’un, Lechner ve ark. (2007)’nın ve Bayley ve ark. (2009)’nın çalışma 
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sonuçları ile paralel olması infertil çiftlerin aktif yok sayma başa çıkma yöntemini sık 

olarak kullandıklarını düşündürmektedir. Galhardo ve ark. (2011)’nın infertil grup ile 

farklı grupları karşılaştırdığı çalışmada, yok sayma başa çıkma yöntemlerini infertil 

grubun daha fazla kullandığının bulunması da bu düşünceyi desteklemektedir. Ayrıca 

erkeklerin kadınlara göre aktif yok sayma başa çıkma yöntemini kullanacakları 

ortamlarla daha az karşılaştıkları düşünülebilir. 

Literatürde aktif mücadele etme başa çıkma yönteminin bir yolunu bulup 

duygularını dışa yansıtma, başkalarının ilgi ve anlayış göstermesini bekleme, 

çocuğunun olmaması ile ilgili duygularını paylaşma, test ve tedavilerin kendisini nasıl 

etkilediğini paylaşma, çocuğu olmayan kişilere danışma, bir yakınına veya arkadaşına 

danışma, infertilite ile ilgili bilgi edinme gibi eylemler içerdiği gösterilmiştir (Schmidt, 

Christensen ve ark. 2005). Kadınlar için doğrudan eyleme geçmek ve durumu 

kabullenmenin etkili bir başa çıkma yöntemi olacağı belirtilmiştir (Edelmann ve ark. 

1994). Bu çalışmada aktif mücadele etme başa çıkma yöntemini kadınların erkeklere 

göre daha çok kullandıkları bulundu (Tablo 4-6). Peterson ve ark. (2006)’nın yaptığı 

çalışmada sosyal destek arama, meydan okuyarak başa çıkma, planlı problem çözme 

başa çıkma yöntemlerinin kadınlarda erkeklerden fazla kullanıldığı bulunmuştur. 

Bayley ve ark. (2009)’nın infertilite kliniklerine başvuran kadın ve erkeklerle yaptıkları 

çalışmada bilgi edinme ve duygusal destek arama başa çıkma yöntemini kadınların daha 

fazla kullandıkları bulunmuştur. Peterson ve ark. (2006)’nın ve Bayley ve ark. 

(2009)’nın çalışma sonuçları bu araştırma sonucu ile uyumludur. Bu çalışmada da diğer 

çalışmaların sonuçları ile uyumlu olarak kadınların aktif mücadele etme başa çıkma 

yöntemini daha fazla kullanmaları, stresin dışa vurumunda cinsiyet farklılığının önemli 

olduğunu ortaya koymaktadır. Kadınlar infertilite sorununu çözmede daha çok destek 

ararken, erkekler durumu görmezlikten gelerek başa çıkmaya çalışmaktadır (Benazon ve 

ark. 1992; Oğuz 2004; Erden 2006; Yılmaz 2006). 

Literatürde pasif yok sayma başa çıkma yönteminin bir mucize olmasını ümit 

etme, yapabileceği tek şeyin beklemek olduğunu hissetme ve işlerin nasıl değişebileceği 

ile ilgili düşünceler içerdiği belirtilmektedir (Schmidt, Christensen ve ark. 2005). Bu 

çalışmada pasif başa çıkma yönteminin de kadınlarda erkeklerden daha fazla 

kullanıldığı bulundu (Tablo 4-6). Peterson ve ark. (2006)’nın yaptığı çalışmada 

kaçış/uzak durma başa çıkma yönteminin kadınlarda erkeklerden fazla kullanıldığı 
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bulunmuştur. Bu yöntemin erkeklerde daha az kullanılması, onların kadınlara göre daha 

gerçekçi bir yapıda olmalarına bağlanabilir (Yeşiltepe Oskay ve Kızılkaya Beji 2001).  

Literatürde anlam bulma temelli başa çıkma yönteminin, başka yaşam hedefleri 

bulma, bir çocuk sahibi olmak için yaşanan zorlukların bir anlamı olduğuna inanma, 

infertilite sorununun düzeleceğini düşünme gibi eylemler içerdiği görülmektedir 

(Schmidt, Christensen ve ark. 2005). Bu çalışmada anlam bulma temelli başa çıkma 

yönteminin kullanımı açısından kadın ve erkekler arasında fark bulunmadı (Tablo 4-6). 

Peterson ve ark. (2006)’nın infertil kadın ve erkeklerde cinsiyet farklılıkları ile ilgili 

yaptıkları çalışmada, pozitif yeniden değerlendirme başa çıkma yönteminin kullanımı 

açısından kadın ve erkekler arasında fark bulunmamıştır. Bayley ve ark. (2009)’nın 

yaptığı araştırmada durumun olumlu yönlerini bulma ve yeniden yapılandırma başa 

çıkma yöntemlerini kadınların erkeklerden fazla kullandığı bulunmuştur. Bu çalışmanın 

sonucu Peterson ve ark. (2006)’nın çalışma sonucu ile benzer, Bayley ve ark. (2009)’nın 

çalışması ile farklıdır. Ülkemizde kaderci düşünce yapısının infertilite sorununun 

kabullenilmesinde etkili bir faktör olduğu düşünülebilir.  

5.2.4. İnfertil Çiftlerde Kadın ve Erkeklerde İSBÇÖ Alt Boyutları ve Tanıtıcı 
Özelliklere İlişkin Bulguların Tartışılması 

Bu bölümde, çalışmaya katılan çiftlerin demografik ve infertilite ile ilgili 

değişkenler ile İSBÇÖ alt boyutları arasında fark olup olmadığı kadın ve erkek 

açısından irdelendi ve literatürle tartışıldı. 

Bu çalışmada, infertilite stresi ile başa çıkma yöntemlerinden aktif yok sayma ve 

anlam bulma temelli başa çıkma yöntemlerinin genç kadın ve erkeklerde daha çok 

kullanıldığı saptandı (Tablo 4-7). Erikson’a göre genç yetişkinler herhangi bir sorun 

karşısında kendilerini toplumdan daha çok soyutlamaktadır.  Aynı zamanda sorunlarla 

mücadele ederken sorunu görmemezlikten gelmek ve yeni yaşam hedefleri belirleyerek 

odak değiştirmek gibi davranışlar sergilemektedirler. Bu çalışmada daha genç yaştaki 

kadın ve erkeklerde özellikle aktif yok sayma ve anlam bulma temelli başa çıkma 

yöntemlerinin kullanılması Erikson’ın kuramını desteklemektedir (Yeşiltepe Oskay ve 

Kızılkaya Beji 2001; Oğuz 2004). Genç erkeklerde pasif yok sayma yönteminin daha 

çok kullanılıyor olması (Tablo 4-7) ise erkeklerin infertilite sorunu karşısında sanki 

sorun yaşamıyorlarmış gibi davrandıklarını gösteren çalışmalarla benzerdir (Oğuz 2004, 

Yılmaz 2006). Aysan ve Özben (2004)’in çalışmasında genç olanların yaşlı olanlara 
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göre kaçınma gibi aktif yok sayma başa çıkma yöntemlerini daha çok kullandıkları 

bulunmuştur. Dereli Yılmaz ve Kızılkaya Beji (2010)’nin ve Tel ve Uzun (2003)’un 

çalışmasında yaş ile kullanılan başa çıkma yöntemleri arasında fark bulunmamıştır. 

Bu çalışmada kadın ve erkek her iki grupta da eğitim seviyesi düşük olanlarda 

pasif yok sayma başa çıkma yöntemlerinin daha fazla kullanıldığı bulundu (Tablo 4-7). 

Fido ve Zahid (2004)’in çalışmasında infertil çiftlerde çocuk sahibi olmak için eğitimsiz 

kadınların eğitimli olan kadınlara göre tıbbi yardım arayışından önce daha çok inançlara 

yönelik bir destek aradıkları bildirilmiştir. Dereli Yılmaz ve Kızılkaya Beji (2010)’nin 

çalışmasında öğrenim durumu düşük olan kadınların daha çok boyun eğici ve çaresiz 

yaklaşım gibi pasif başa çıkma yöntemlerini kullandıkları bulunmuştur. Bu çalışmada 

eğitim seviyesi düşük olan grubun bir mucize bekleme, fantazi ve hayal kurma gibi 

pasif yok sayma başa çıkma yöntemlerine başvurması Fido ve Zahid (2004)’in ve Dereli 

Yılmaz ve Kızılkaya Beji (2010)’nin yaptıkları çalışma sonuçları ile benzerdir.  

Bu çalışmada infertil çiftlerde kadın ve erkekler arasında çalışma durumu ile 

kullanılan başa çıkma yöntemleri arasında fark bulunmadı (Tablo 4-7). Borcherding 

(2009)’in çalışmasında çalışma durumunun başa çıkma yöntemlerini etkilemediği 

saptanmıştır. Bu çalışma sonucu Borcherding (2009)’in çalışma sonucu ile uyumludur.  

Bu çalışmada ekonomik durum ile başa çıkma yöntemleri arasında farklılık 

bulunmadı (Tablo 4-7). Barker ve ark. (1990)’nın çalışmasında ekonomik düzeyi iyi 

olan bireylerin stresli olaylar karşısında aktif başa çıkma yöntemlerini daha çok 

kullandıkları bulunmuştur. Aysan ve Özben (2004)’in çalışmasında ekonomik durum ile 

kullanılan başa çıkma yöntemleri arasında farklılık bulunmaması bu çalışma sonucu ile 

benzerdir.  

Bu çalışmada infertil çiftlerde kadın ve erkekler arasında aile tipi ile kullanılan 

başa çıkma yöntemleri arasında fark bulunmadı (Tablo 4-7). Kaya ve ark. (2007)’nın ve 

Tel ve Uzun (2003)’un çalışmalarında aile tipi ile stresle başa çıkma yöntemleri 

arasında farklılık saptanmamıştır. Dereli Yılmaz ve Kızılkaya Beji (2010)’nin 

çalışmasında çekirdek aile yapısında olanların sosyal destek arama gibi aktif başa çıkma 

yöntemlerini daha çok kullandıkları, diğer başa çıkma yöntemleri arasında farklılık 

yaratmadığı bulunmuştur. Bu çalışma sonucu ile Kaya ve ark. (2007)’nın çalışma 

sonucu uyumlu, Dereli Yılmaz ve Kızılkaya Beji (2010)’nin çalışma sonucu ise sosyal 

destek arama dışında benzerdir. 
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Bu çalışmada infertil çiftlerde kadınlarda infertilite nedeni ile aktif yok sayma 

başa çıkma yöntemi arasında anlamlı fark olduğu bulundu. Bu farkın infertilite 

nedeninin kadına ait olmasından kaynaklandığı saptandı (Tablo 4-7). Literatürde aktif 

yok sayma başa çıkma yöntemini kadınların erkeklerden daha fazla kullandığı 

bulunmuştur (Schmidt 2006; Lechner ve ark. 2007; Peterson ve ark. 2008; Bayley ve 

ark. 2009). İnfertilite nedeninin kadına ait olduğu durumda da bu yöntemi daha fazla 

kullanması literatürle uyumludur.  

Bu çalışmada infertil çiftlerde erkeklerde infertilite nedeni ile pasif yok sayma 

başa çıkma yöntemi arasında anlamlı fark bulundu (Tablo 4-7). Farkın hangi infertilite 

nedeninden kaynaklandığı araştırıldığında ise nedenler arasında anlamlı fark 

bulunamadı. Fakat erkekler için bu başa çıkma yönteminin kullanımı infertilite nedeni 

kime ait olursa olsun sonucu değiştirmeye yönelik yapacakları bir şey olmamasına 

inanmalarına bağlanabileceği düşüncesindeyiz. 

Bu çalışmada daha önce IVF uygulaması yapılmış olan çiftlerde, evlilik süresi, 

tedavi süresi, daha önceki tedavi sonrası gebelik öyküsü olması ile infertilite stresi ile 

başa çıkma yöntemleri arasında fark bulunmadı (Tablo 4-7). Literatürde evlilik süresi, 

tedavi süresi ve gebelik öyküsü ile başa çıkma yöntemlerinin birbirini nasıl etkilediğini 

gösteren çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada fark bulunmaması, daha önce IVF 

uygulaması yapılmış olan çiftlerde, evlilik süresi, tedavi süresi ve gebelik öyküsünün 

infertilite stresi yaratmaması nedeni ile başa çıkma yöntemlerinin kullanılmamasından 

kaynaklanmış olabilir.  

5.2.5. İnfertil Çiftlerde Kadın ve Erkeklerin İSÖ ve İSBÇÖ Alt Boyutları 
Arasındaki İlişkiye Ait Bulguların Tartışılması 

Bu çalışmada kadın ve erkeklerde İSÖ’nün tüm alt boyutları arasında pozitif 

ilişki bulundu (Tablo 4-8). Peterson ve ark. (2008)’nın çalışmasında da kadın ve 

erkeklerin İSÖ’nün tüm alt boyutları arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Bu durum 

infertilite stresinin infertil çiftlerin birçok yaşam alanını etkilediği görüşünü 

desteklemektedir.  

Literatürde stresle başa çıkmada değişik başa çıkma yöntemlerinin kullanılması 

önerilmektedir (Peterson ve ark. 2006; Özçelik ve ark. 2007). Kadın ve erkeklerde 

İSBÇÖ’nün tüm alt boyutları arasında pozitif ilişki bulundu (Tablo 4-9). Peterson ve 

ark. (2008)’nın çalışmasında da kadın ve erkeklerin İSBÇÖ’nün tüm alt boyutları 

arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Bu çalışmanın sonucu Peterson ve ark. (2008)’nın 
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çalışmasında olduğu gibi, infertilite stresinin çiftlerin yaşamlarının pek çok yönünü 

etkileyerek bu sorunla başa çıkmayı sağlayacak çeşitli başa çıkma yöntemleri 

kullanmaya gereksinim duyduklarını göstermektedir (Peterson ve ark. 2006; Özçelik ve 

ark. 2007).  

Bu çalışmada infertil çiftlerde, kadın ve erkeklerde İSÖ alt boyutları ile İSBÇÖ 

alt boyutlarından aktif yok sayma, aktif mücadele etme ve pasif yok sayma başa çıkma 

yöntemleri arasında pozitif bir ilişki bulundu ve anlam bulma temelli başa çıkma 

yöntemi ile arasında ilişki saptanmadı (Tablo 4-10).  

Bayley ve ark. (2009)’nın yaptıkları çalışmada kadınlarda toplam infertilite 

stresi ile kaçınma gibi aktif yok sayma başa çıkma yöntemleri arasında pozitif bir ilişki 

bulunmuştur ve durumun olumlu yönlerini görme ve yeniden yapılandırmayı içeren 

anlam bulma temelli başa çıkma yöntemleri ile arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır. 

Yine aynı çalışmada erkeklerde toplam infertilite stresi ile durumun olumlu yönlerini 

görme ve yeniden yapılandırma arasında ilişki bulunmamıştır. Bayley ve ark. 

(2009)’nın çalışması ile bu çalışma sonuçları arasında benzerlik vardır. 

Peterson ve ark. (2006)’nın çalışmasında, infertilite stresi ve sosyal destek içeren 

aktif mücadele etme başa çıkma yöntemleri arasında negatif bir ilişki bulunmuştur. Bu 

çalışmada; ise aktif mücadele etme başa çıkma yöntemi ile infertilite stres ölçeğinin tüm 

alt boyutları arasında pozitif bir ilişki bulundu (Tablo 4-10). Literatürde sosyal desteğin 

stres üzerine olumlu ve olumsuz etkileri olduğu belirtilmektedir (Kızılkaya Beji 2001; 

Özçelik ve ark. 2007; Yanıkkerem ve ark. 2008). Bu çalışma grubunda sosyal desteği 

içine alan aktif mücadele etme başa çıkma yönteminin kullanımının sosyal alanda stresi 

arttırdığını söyleyebiliriz. 

Peterson ve ark. (2009)’nın çalışmasında kadınlarda aktif ve pasif yok sayma 

yöntemleri ile İSÖ’nün tüm alt boyutları arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Yine aynı 

çalışmada anlam bulma temelli başa çıkma ile kadınlarda kişisel alanda stres ve 

erkeklerde evlilik alanında stres arasında negatif ilişki bulunmuştur.  

Peterson ve ark. (2009)’nın çalışmasında olduğu gibi bu çalışmada da kadın ve 

erkeklerde anlam bulma temelli başa çıkma yöntemi ile sosyal alandaki stres arasında 

anlamlı ilişki bulunmadı (Tablo 4-10).  

Başka ülkelerdeki yapılmış çalışmalarla bu çalışmada yer alan başa çıkma 

yöntemlerinin kullanımıyla ilgili benzerlikler olduğu kadar farklılıklar da olduğu 

görülmektedir (Bayley ve ark. 2009; Peterson ve ark. 2006;2009). Bu durumun her 
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kültürde insanların stres yaratan olaylar karşısında başa çıkma yöntemlerinin 

kullanımında kültürel farklılıkların olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çünkü 

yaşam olaylarının etkileri birey için özneldir ve bireyin olaya yüklediği anlam bireyin 

başa çıkma yöntemleri ve toplumsal destekleri ile yakından ilişkilidir (Ünal ve Özcan 

2000).  

5.3. İnfertil Çiftlerde Kadın ve Erkeklerde BDÖ’ye İlişkin Bulguların 
Tartışılması 
Bu bölümde BDÖ ile cinsiyet, İSÖ ve İSBÇÖ’ye ait bulgular tartışıldı. 

5.3.1. İnfertil Çiftlerde Kadın ve Erkeklerde BDÖ ve Cinsiyete İlişkin Bulguların 
Tartışılması 

Kadın olmak ve infertilite problemi gibi olumsuz yaşam olayları yaşamak 

depresyon gelişiminde yüksek risk grubunu oluşturmaktadır (Ünal ve Özcan 2000; 

Kayahan ve ark. 2003). Bu araştırmada BDÖ ile cinsiyet açısından depresif belirtiler 

değerlendirildiğinde kadınların depresif belirtileri erkeklerden daha fazla gösterdikleri 

saptandı (Tablo 4-11). Karlıdere ve ark. (2007)’nın yaptığı araştırmada da infertil 

çiftlerde depresif belirtilerin kadınlarda erkeklerden yüksek olduğu gözlenmiştir. 

Moghadam ve ark. (2011)’nın 150 infertil çiftin genel sağlıklarını değerlendirmek için 

yaptıkları bir araştırmada, şiddetli depresyonun kadınlarda erkeklerden daha fazla 

görüldüğü bulunmuştur. Fido ve Zahid (2004)’in infertil ve sağlıklı gebe kadınları 

karşılaştırdıkları bir araştırmada, depresyon infertil kadınlarda daha yüksek 

bulunmuştur. Holter ve ark. (2006)’nın yaptıkları çalışmada IVF tedavisi öncesinde 

kadınların erkeklerden daha depresif ruh hali içinde oldukları saptanmıştır. Bu 

çalışmada depresif belirtilerin kadınlarda daha yüksek görülmesi literatür ve yapılan bir 

çok çalışma sonucu ile benzerdir (Ünal ve Özcan 2000; Kayahan ve ark. 2003; Fido ve 

Zahid 2004; Karlıdere ve ark. 2007; Moghadam ve ark. 2011). 

5.3.2. İnfertil Çiftlerde Kadın ve Erkeklerde BDÖ ile İSÖ ve İSBÇÖ Arasındaki 
İlişkiye Ait Bulguların Tartışılması 

Bu çalışmada depresif belirtilerin daha çok görüldüğü kadın ve erkeklerde 

İSÖ’nün üç alt boyutunda da stres daha yüksek bulundu (Tablo 4-12). Eren (2008)’in 

çalışmasında kadın ve erkeklerde depresyon ile stres arasında pozitif ilişki bulunmuştur. 

Depresif belirtilerin artması mı stresi arttırmakta yoksa stres mi depresif belirtileri 

arttırmakta, bu bilinmemektedir (Özçelik ve ark. 2007; Kaya ve ark. 2007; Karlıdere ve 

ark. 2007).  
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Stresle başa çıkma yöntemlerinin kullanılmasının depresif belirtilerin 

azaltılmasında yararlı olacağı bildirilmiştir (Ünal ve Özcan 2000; Kaya ve ark. 2007). 

Bu çalışmada depresif belirtilerin artması ile kadınlarda aktif yok sayma, aktif mücadele 

etme ve pasif yok sayma yöntemlerinin kullanımının, erkeklerde ise aktif yok sayma ve 

pasif yok sayma yöntemlerinin kullanımının arttığı saptandı (Tablo 4-12). Birçok 

çalışmada da depresif belirtileri yüksek olanların çaresiz, boyun eğici yaklaşım gibi 

pasif ve aktif yok sayma yöntemlerini, depresif belirtileri düşük olanların ise sosyal 

desteğe başvurma gibi aktif mücadele etme yöntemlerini daha çok kullanmaları bu 

çalışma sonucu ile benzerdir (Tel ve Uzun 2003; Muris ve ark. 2001; Choi 2003; Kaya 

ve ark. 2007). İnfertil bireylerin depresif belirtilerin artmasıyla birlikte başa çıkma 

yöntemlerini daha fazla kullanmaları, sorunla başa çıkma çabası içinde olmalarının bir 

göstergesi olabilir. 

5.4. İnfertil Çiftlerde Kadın ve Erkeklerin İSBÇÖ alt boyutları ile İSÖ alt boyut 
Puanları Arasındaki Regresyon Analizine İlişkin Bulguların Tartışılması  

Bu çalışmada aktif yok sayma başa çıkma yönteminin kullanımı kadınlarda 

kişisel (Tablo 4-13), evlilik (Tablo 4-14) ve sosyal (Tablo 4-13) alanda stresin 

artmasıyla, erkeklerde ise kişisel (Tablo 4-16) ve evlilik (Tablo 4-17) alanında stresin 

artmasıyla ilişkili bulundu. Schmidt, Holstein ve ark. (2005)’nın infertil çiftlerle 

yaptıkları 5 yıllık izlem çalışmasında aktif yok sayma başa çıkma yönteminin 

kullanılmasının kadın ve erkeklerde kişisel ve sosyal alanda stresin artması ile ilişkili 

olduğu bildirilmiştir. Peterson ve ark. (2008)’nın infertil çiftlerde infertilite stresi ve 

başa çıkma yöntemleri ile ilgili yaptıkları çalışmada eşlerden birinin aktif yok sayma 

başa çıkma yöntemini kullanmasının, hem kadınlarda hem de erkeklerde kişisel, evlilik 

ve sosyal alanda stresin artması ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Peterson ve ark. 

(2009)’nın yaptıkları bir başka araştırmada aktif yok sayma başa çıkma yönteminin 

kullanımı, kadın ve erkeklerin kişisel, evlilik ve sosyal alandaki streslerinin artmasıyla 

ilişkili bulunmuştur. Bu çalışmanın sonuçları Schmidt, Holstein ve ark. (2005)’nın ve 

Peterson ve ark. (2008; 2009)’nın çalışma sonuçları ile benzerdir.  

Bu çalışmada, aktif mücadele etme başa çıkma yönteminin kullanımının 

kadınlarda kişisel alanda stresin (Tablo 4-13) artmasıyla, erkeklerde ise sosyal alanda 

stresin (Tablo 4-18) artmasıyla ilişkili olduğu saptandı. Peterson ve ark. (2008)’nın 

çalışmasında, çiftlerden birinin aktif mücadele etme başa çıkma yöntemini kullanması, 

erkeklerde evlilik alanında stresin artması ile ilişkili bulunmuştur. Bu çalışma sonucu 
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Peterson ve ark. (2008) çalışma sonucu ile farklıdır. Bu durum aktif mücadele etme başa 

çıkma yönteminin (başkalarına danışma, bilgi edinme, konuyla ilgili okuma) erkekler 

tarafından kullanımı çok da tercih edilmeyen bir başa çıkma yöntemi olduğundan dolayı 

erkeklerin sosyal alandaki streslerini arttırıyor olabilir.  

Bu çalışmada, kadınlarda pasif yok sayma başa çıkma yönteminin kullanımı ile 

İSÖ alt boyutları arasında anlamlı ilişki saptanmadı (Tablo 4-13; Tablo 4-14; Tablo 4-

15). Pasif yok sayma başa çıkma yönteminin kullanımı ile erkeklerde kişisel (Tablo 4-

16) ve sosyal (Tablo 4-18) alanda stresin artması arasında anlamlı ilişkili bulundu. 

Schmidt, Holstein ve ark. (2005)’nın çalışmasında pasif yok sayma yönteminin 

kullanımı ile infertilite stresi arasında ilişki bulunmamıştır. Peterson ve ark. (2009)’nın 

çalışmasında pasif yok sayma başa çıkma yönteminin kullanımı, kadın ve eşlerinin 

kişisel, evlilik ve sosyal alandaki streslerinin artmasıyla ilişkili bulunmuştur. Bu 

çalışmanın sonucu Schmidt, Holstein ve ark. (2005) ve Peterson ve ark. (2009) çalışma 

sonuçları ile benzerlik ve farklılıklar içermektedir. Bu çalışmada pasif yok sayma başa 

çıkma yönteminin kullanımı erkeklerin infertilite sorunu karşısında kendilerini çaresiz 

hissetmelerinden kaynaklanıp onların kişisel alan ve sosyal alanda streslerini arttırıyor 

olabilir.  

Bu çalışmada anlam bulma temelli başa çıkma yönteminin kullanımının 

kadınlarda kişisel ( Tablo 4-13) ve evlilik ( Tablo 4-14) alanında, erkeklerde ise sosyal 

(Tablo 4-18) alanda stresin azalması ile arasında anlamlı ilişkili olduğu belirlendi. 

Schmidt, Holstein ve ark. (2005)’nın çalışmasında anlam bulma temelli başa çıkma 

yönteminin kullanılması kadınlarda kişisel ve evlilik alanında stresin azalması ile 

ilişkiliyken, erkeklerde infertilite stresi üzerinde etkisi bulunmamıştır. Peterson ve ark. 

(2008)’nın yaptıkları çalışmada, çiftlerden birinin anlam bulma temelli başa çıkma 

yöntemini kullanması, kadınlarda evlilik alanındaki stresin azalması ile erkeklerde de 

sosyal alandaki stresin artması ile ilişkili bulunmuştur. Peterson ve ark. (2009)’nın 

yaptıkları diğer araştırmada, anlam bulma temelli başa çıkma yöntemlerinin 

kullanılmasının kadınlarda kişisel alanda stresin ve erkeklerde evlilik alanındaki stresin 

azalmasıyla ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma sonucu Schmidt, Holstein ve ark. 

(2005) ve Peterson (2008;2009)’un çalışmaları ile benzerlik göstermektedir. Anlam 

bulma temelli başa çıkma yönteminin kullanımının bazı stres alt boyutlarında stresin 

azalmasına neden olması çarpıcı bir sonuçtur. Anlam bulma temelli başa çıkma yöntemi 

daha çok infertiliteyi odak noktası olmaktan çıkaran ifadeler içermektedir ve infertilite 
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krizinin son aşaması olan çözümlenme dönemine işaret etmektedir (Demirci 2001). 

Çözümlenme döneminin özelliği yaşamı yeniden düzenleme, kişinin kendini 

toparlaması, beden imgesi ve benlik saygısının yeniden kazanılması gibi infertilite 

sorununa uyum aşaması olduğundan kadınlarda kişisel ve evlilik alanında, erkeklerde 

ise sosyal alanda stresin azalmasının normal olduğu düşünülmektedir.  
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Araştırma, infertilite tedavisi olan çiftlerin yaşadıkları stresi ve infertilite stresi 

ile başa çıkmada kullandıkları yöntemleri tanımlamak amacı ile kesitsel, tanımlayıcı 

nitelikte planlandı. İnfertil Çiftlere İlişkin Tanıtıcı Bilgi Formu, İnfertilite Stresi Ölçeği 

(The COMPI Fertility Problem Stress Scales), İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği 

(The COMPI Coping Strategy Scales) ve Beck Depresyon Ölçeği çalışma kriterlerine 

uyan çiflerdeki kadın ve erkekler tarafından dolduruldu. 

Çalışmada İnfertilite Stresi Ölçeği (The COMPI Fertility Problem Stress Scales) 

ve İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Ölçeği (The COMPI Coping Strategy Scales)’nin 

Türkçe dil geçerliği ve güvenirliği saptandı. 

Çalışma 206 infertil çift ile yürütülmüş ve çalışma sonucunda aşağıdaki 

bulgulara ulaşılmıştır. 

Çalışma sonuçları incelendiğinde;  

-İnfertil çiftlerde kadınların ortalama 29,0±5,1 yaşında, erkeklerin ise ortalama 

35,6±5,2 yaşında olduğu 

-Kadınların %56,3’ü, erkeklerin %38,8’i ilkokul mezunu, kadınların %71,4’ü, 

erkeklerin %55,8’i 8 yıl ve ↓ eğitimli, kadınların %25,7’si çalışıyor, erkeklerin ise 

hepsinin çalıştığı, 

-Çiftlerin %59,7’sinin gelirlerinin yeterli, %73,8’inin çekirdek aile yapısında ve 

%95,6’sının sosyal güvencesi olduğu, 

-Çiftlerin %81,6’sının daha önce IVF uygulama öyküsünün olmadığı,  

-İnfertil çiftlerin %35,9’unun infertilite nedeninin belli olmadığı, ortalama 

6,0±3,7 yıldır evli olduğu, ortalama 3,6±3,1 yıldır tedavi görmekte olduğu,  

-Çiftlerin %72,3’ünün daha önceden tedavi sonrası gebelik öyküsü olmadığı, 

-İnfertil çiftlerde cinsiyete göre infertilite stresi ölçeği alt boyutlarından kişisel 

alanda (t=4,551 p=0,000) stres alt boyutu puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olduğu, evlilik alanında ve sosyal alanda stres alt boyutlarının puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı (p>0,05), 
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-İnfertil çiftlerde kadınların yaş gruplarına göre infertilite stresi ölçeği alt 

boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

(p>0,05), 

-İnfertil çiftlerde erkeklerin yaş gruplarına göre infertilite stresi ölçeği alt 

boyutlarından kişisel alanda (t=2,353 p=0,020) stres alt boyutunun puan ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, evlilik alanı ve sosyal alan alt boyut 

puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı (p>0,05), 

-İnfertil çiftlerde kadınların eğitim durumlarına göre infertilite stresi ölçeği alt 

boyutlarından kişisel alanda (t=2,060 p=0,041) ve sosyal alanda (t=2,142 p=0,033) stres 

alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, 

evlilik alanında stres alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı (p>0,05), 

-İnfertil çiftlerde erkeklerin eğitim durumlarına göre infertilite stresi ölçeği alt 

boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı  

(p>0,05),  

-İnfertil çiftlerde kadınların çalışma durumlarına göre infertilite stresi ölçeği alt 

boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

(p>0,05), 

-İnfertil çiftlerde kadınların ekonomik durumlarına göre infertilite stresi ölçeği 

alt boyutlarından kişisel alanda (t=3,337 p=0,001), evlilik alanında (t=2,907 p=0,004) 

ve sosyal alanda (t=2,769 p=0,006) stres alt boyutları arasında anlamlı fark olduğu, 

-İnfertil çiftlerde erkeklerin ekonomik durumlarına göre infertilite stresi ölçeği 

alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

(p>0,05),  

-İnfertil çiftlerde kadınların aile tipine göre infertilite stresi ölçeği alt 

boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

(p>0,05), 

-İnfertil çiftlerde erkeklerin aile tipine göre infertilite stresi ölçeği alt 

boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

(p>0,05), 

-İnfertil çiftlerde kadınların daha önce IVF uygulaması yapılıp yapılmamasına 

göre infertilite stresi ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark olmadığı (p>0,05), 
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-İnfertil çiftlerde erkeklerin eşlerine daha önce IVF uygulaması yapılıp 

yapılmamasına göre infertilite stresi ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı (p>0,05), 

-İnfertil çiftlerde kadınların infertilite nedenine göre infertilite stresi ölçeği alt 

boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

(p>0,05), 

-İnfertil çiftlerde erkeklerin infertilite nedenine göre infertilite stresi ölçeği alt 

boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

(p>0,05), 

-İnfertil çiftlerde kadınların evlilik süresine göre infertilite stresi ölçeği alt 

boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

(p>0,05), 

-İnfertil çiftlerde erkeklerin evlilik süresine göre infertilite stresi ölçeği alt 

boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

(p>0,05), 

-İnfertil çiftlerde kadınların infertilite tedavi süresine göre infertilite stresi ölçeği 

alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

(p>0,05), 

-İnfertil çiftlerde erkeklerin infertilite tedavi süresine göre infertilite stresi ölçeği 

alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

(p>0,05), 

-İnfertil çiftlerde kadınların infertilite tedavisi sonrası gebelik öyküsüne göre 

infertilite stresi ölçeği alt boyutlarından kişisel alanda (t=-2,033 p=0,043) ve evlilik 

alanında (t=-2,754 p=0,006) stres alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark olduğu, sosyal alanda stres alt boyutunun puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı (p>0,05), 

-İnfertil çiftlerde erkeklerin infertilite tedavisi sonrası gebelik öyküsüne göre 

infertilite stresi ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olmadığı (p>0,05), 

-İnfertil çiftlerde cinsiyete göre infertilite stresi ile başa çıkma ölçeği alt 

boyutlarından aktif yok sayma (t= 2,441 p=0,015), aktif mücadele etme (t= 4,671 p= 

0,000) ve pasif yok sayma (t= 2,858 p= 0,004) başa çıkma alt boyutlarının puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, anlam bulma temelli başa 
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çıkma alt boyutunun puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı (p>0,05),  

-İnfertil çiftlerde kadınların yaş gruplarına göre infertilite stresi ile başa çıkma 

ölçeği alt boyutlarından aktif yok sayma (t= 2,608 p= 0,010) ve anlam bulma temelli (t= 

2,306 p= 0,022) başa çıkma alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark olduğu, aktif mücadele etme ve pasif yok sayma başa çıkma alt 

boyutlarının puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı (p>0,05), 

-İnfertil çiftlerde erkeklerin yaş gruplarına göre infertilite stresi ile başa çıkma 

ölçeği alt boyutlarından aktif yok sayma (t= 2,866 p= 0,005), pasif yok sayma (t= 2,041 

p= 0,043) ve anlam bulma temelli (t= 2,426 p= 0,016) başa çıkma alt boyutlarının puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, aktif mücadele etme başa 

çıkma alt boyutunun puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı (p>0,05),  

-İnfertil çiftlerde kadınların eğitim durumlarına göre infertilite stresi ile başa 

çıkma ölçeği alt boyutlarından pasif yok sayma (t= 2,266 p= 0,025) başa çıkma alt 

boyutunun puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, aktif 

mücadele etme, pasif yok sayma ve anlam bulma temelli başa çıkma alt boyutlarının 

puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı (p>0,05), 

-İnfertil çiftlerde erkeklerin eğitim durumlarına göre infertilite stresi ile başa 

çıkma ölçeği alt boyutlarından pasif yok sayma (t= 2,231 p= 0,027) başa çıkma alt 

boyutunun puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, aktif 

mücadele etme, pasif yok sayma ve anlam bulma temelli başa çıkma alt boyutlarının 

puan ortalamaları arasında  anlamlı fark olmadığı (p>0,05),  

-İnfertil çiftlerde kadınların çalışma durumlarına göre infertilite stresi ile başa 

çıkma ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı (p>0,05), 

-İnfertil çiftlerde kadınların ekonomik durumlarına göre infertilite stresi ile başa 

çıkma ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı (p>0,05), 

-İnfertil çiftlerde erkeklerin ekonomik durumlarına göre infertilite stresi ile başa 

çıkma ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı (p>0,05), 
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-İnfertil çiftlerde kadınların aile tipine göre infertilite stresi ile başa çıkma ölçeği 

alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

(p>0,05), 

-İnfertil çiftlerde erkeklerin aile tipine göre infertilite stresi ile başa çıkma ölçeği 

alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

(p>0,05), 

-İnfertil çiftlerde kadınların daha once IVF uygulaması yapılıp yapılmamasına 

göre infertilite stresi ile başa çıkma ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı (p>0,05), 

-İnfertil çiftlerde erkeklerin eşlerine daha once IVF uygulaması yapılıp 

yapılmamasına göre infertilite stresi ile başa çıkma ölçeği alt boyutlarının puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı (p>0,05), 

-İnfertil çiftlerde kadınların infertilite nedenine göre infertilite stresi ile başa 

çıkma ölçeği alt boyutlarından aktif yok sayma (KW= 10,821 p= 0,013) başa çıkma alt 

boyutu puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, aktif 

mücadele etme, pasif yok sayma ve anlam bulma temelli başa çıkma alt boyutlarının 

puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı (p>0,05), 

-İnfertil çiftlerde erkeklerin infertilite nedenine göre infertilite stresi ile başa 

çıkma ölçeği alt boyutlarından pasif yok sayma (KW= 8,261 p= 0,041) başa çıkma alt 

boyutu puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, aktif yok 

sayma, aktif mücadele etme ve anlam bulma temelli başa çıkma alt boyutlarının puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptandı (p>0,05), 

-İnfertil çiftlerde kadınların evlilik süresine göre infertilite stresi ile başa çıkma 

ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı (p>0,05), 

-İnfertil çiftlerde erkeklerin evlilik süresine göre infertilite stresi ile başa çıkma 

ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı (p>0,05), 

-İnfertil çiftlerde kadınların infertilite tedavi süresine göre infertilite stresi ile 

başa çıkma ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark olmadığı (p>0,05), 
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-İnfertil çiftlerde erkeklerin infertilite tedavi süresine göre infertilite stresi ile 

başa çıkma ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark olmadığı (p>0,05), 

-İnfertil çiftlerde kadınların infertilite tedavisi sonrası gebelik öyküsüne göre 

infertilite stresi ile başa çıkma ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı (p>0,05), 

-İnfertil çiftlerde erkeklerin infertilite tedavisi sonrası gebelik öyküsüne göre 

infertilite stresi ile başa çıkma ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı (p>0,05), 

-İnfertil çiftlerde kadınlar ve erkekler arasında İSÖ alt boyut puanları arasında 

pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu (p<0,000), 

-İnfertil çiftlerde kadınlar ve erkekler arasında İSBÇÖ alt boyut puanları 

arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu (p<0,05), 

-İnfertil çiftlerde kadın ve erkekler arasında İSBÇÖ’nün aktif yok sayma, aktif 

mücadele etme ve pasif yok sayma başa çıkma yöntemleri alt boyut puanları ve 

İSÖ’nün tüm alt boyut puanları arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki olduğu (p<0,05), kadın ve erkeklerde anlam bulma temelli başa çıkma yöntemi ve 

stres arasında anlamlı ilişki olmadığı (p>0,05),  

-BDÖ’den kadınların ortalama 13,43±9,45 puan, erkeklerin ortalama 9,34±7,98 

puan aldığı, 

-BECK Depresyon Ölçeği’nde 17 kesme puanına göre kadın ve erkekler 

arasında depresif belirtiler açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptandı 

(x2= 15,062 p=0,000), 

-İnfertil çiftlerde kadınların BECK depresyon ölçeği puanına göre infertilite 

stresi ölçeği alt boyutlarından kişisel alanda (t= -7,688 p= 0,000), evlilik alanında (t= -

7,159 p= 0,000) ve sosyal alanda (t= -2,981 p= 0,003) stres alt boyutlarının puan 

ortalamaları arasında 17 ve üstü puan grubunda 17 altı puan grubuna göre anlamlı 

derecede yüksek olduğu,  

-İnfertil çiftlerde erkeklerin BECK depresyon ölçeği puanına göre infertilite 

stresi ölçeği alt boyutlarından kişisel alanda (t= -4,567 p= 0,000), evlilik alanında (t= -

4,758 p= 0,000) ve sosyal alanda (t= -3,145 p= 0,002) stres alt boyutlarının puan 

ortalamaları 17 ve üstü puan grubunda 17 altı puan grubuna göre daha yüksek olduğu,  
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-İnfertil çiftlerde kadınların BECK depresyon ölçeği puanına göre infertilite 

stresi ile başa çıkma ölçeği alt boyutlarından aktif yok sayma (t= -3,963 p= 0,000), aktif 

mücadele etme (t= -2,973 p= 0,003) ve pasif yok sayma (t= -3,695 p= 0,000)  başa 

çıkma alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olduğu, anlam bulma temelli başa çıkma alt boyutunun puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı (p>0,05), 

-İnfertil çiftlerde erkeklerin BECK depresyon ölçeği puanına göre infertilite 

stresi ile başa çıkma ölçeği alt boyutlarından aktif yok sayma (t= -5,105 p= 0,000) ve 

pasif yok sayma (t= -2,538 p= 0,012) başa çıkma alt boyutlarının puan ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, aktif mücadele etme ve anlam bulma 

temelli başa çıkma alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olmadığı (p>0,05), 

-Aktif yok sayma başa çıkma yönteminin kullanımı ile infertil çiftlerdeki 

kadınlarda kişisel, evlilik ve sosyal alandaki stresin artması, erkeklerde ise kişisel ve 

evlilik alanındaki stresin  artması arasında anlamlı ilişki olduğu,  

-Aktif mücadele etme başa çıkma yönteminin kullanımı ile infertil çiftlerdeki 

kadınlarda kişisel alanda stresinin artması, erkeklerde ise sosyal alanda stresin artması 

arasında anlamlı ilişki olduğu, 

-Pasif yok sayma başa çıkma yönteminin kullanımı ile kadınlarda İSÖ’nün tüm 

alt boyutları arasında anlamlı ilişki olmadığı, erkeklerde ise kişisel ve sosyal alanda 

stresin artması arasında anlamlı ilişki olduğu, 

-Anlam bulma temelli başa çıkma yönteminin kullanımı ile kadınlarda kişisel ve 

evlilik alanında stresin azalması, erkeklerde ise evlilik alanında stresin azalması 

arasında anlamlı ilişki olduğu bulundu. 
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Bu araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda; 

- İnfertil çiftlerin klinikte yapılan ilk değerlendirmeleri sırasında stres düzeyleri ve 

stresle başa çıkma yöntemlerinin belirlenmesi, 

- Sağlık bakım sistemi içinde infertil bireylerle en sık karşılaşan sağlık elamanı olan 

hemşirelerin, hastaya fiziksel olduğu kadar psikolojik açıdan da destek olması ve 

infertilite stresini gidermede çiftlere danışmanlık hizmeti sunması, 

- Hemşirelerin, infertil bireylerin infertilite stresini azaltmak için daha önce 

kullandıkları stresle başa çıkma yöntemlerini ortaya çıkarmalarını ve yeni başa çıkma 

yöntemleri geliştirmelerini sağlaması ve bu yöntemleri kullanmaları konusunda 

bireyleri desteklemesi, 

- İnfertilite stresinin azaltılmasına yönelik eğitim programları hazırlanması, 

- İnfertil bireylerin/çiftlerin infertilite stresini azaltmak için hemşirenin hazırlayacağı 

destek grupları oluşturulması ve infertil hastaların bu gruplara katılmaları konusunda 

cesaretlendirilmesi, 

- İnfertil çiftlere infertilite stresi ile başa çıkmada kadın ve erkeklerin farklı başa çıkma 

yöntemlerini kullandıkları konusunda bilgilendirme yapılması, 

- İnfertilite biriminde çalışan sağlık personelinin infertil çiftlere yaklaşım tarzının 

öğretildiği hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması, 

- İnfertilite biriminde sunulan bakımın kapsamını ve infertil çiftlerin yaşam kalitesini 

yükseltmek için infertilitenin biyo-psiko-sosyal ve evlilik ilişkisine etkileri ve bu 

etkilerle başa çıkma yöntemleri konusunda multimedya destekli eğitim programı 

hazırlanması, 

- Türkiye’de inferilite stresi ve stresle başa çıkma yöntemleri ile ilgili yapılmış çok az 

çalışma olduğundan daha fazla çalışma yapılması, 

- Gelecekte Türkiye’de infertilite stresi ile başa çıkmada infertilite stresini azaltan ve 

arttıran başa çıkma yöntemlerinin etkisinin belirlendiği, cinsiyetler arasında 

farklılıkların ortaya konduğu ve infertil çiftlerin stresle başa çıkmasına yönelik yeni 

başa çıkma yöntemleri geliştirilmesi konusunda yardımcı olacak çalışmaların 

planlanması önerilir. 
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FORMLAR 

Ek 1: Gönüllü Onam Formu  

Bu araştırma infertilite kliniğinde infertilite tedavisi gören çiftlerin yaşadıkları stresi 

ve infertilite stresi ile başa çıkmada kullandıkları yöntemleri tanımlamak amacı ile 

planlamıştır.  

Bu çalışmada sizden, infertil çiftlerin tanıtıcı özelliklerini belirlemek amacıyla 

araştırmacı tarafından geliştirilen İnfertil Çiftlere İlişkin Tanıtıcı Bilgi Formunu, 

infertilite sorunu olan çiftlerin yaşadıkları stresi ve stres ile başa çıkmada kullandıkları 

yöntemleri tanımlamak amacı ile geliştirilen İnfertilite Stresi Ölçeği ve İnfertilite Stresi 

ile Başa Çıkma Ölçeği’ni ve ayrıca depresyon düzeyi ve belirtilerini belirlemek 

amacıyla  Beck Depresyon Ölçeği’ni doldurmanız istenmektedir.  

Bu çalışmaya katılmayı kabul ettiğiniz takdirde, çalışmadan istediğiniz zaman 

çekilebilme hakkına sahipsiniz ya da isteğinize bakılmaksızın araştırmacı tarafından 

araştırma dışında bırakılabilirsiniz. Gerek araştırma yürütülürken, gerekse 

yayımlandığında kimliğiniz gizli tutulacaktır. Ancak etik kurullar ve resmi makamlar 

size ait tıbbi bilgilere ulaşabilir. Çalışmada yer aldığınız için size herhangi bir ücret 

ödenmeyecektir.  

Teşekkür ederim. 

Tarih:  

Katılımcının adı-soyadı ve imzası: 

 

Araştırmacının adı soyadı ve imzası:        

Tülay ŞAHİN YILMAZ       

İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Bakırköy/İstanbul. 

Telefon: 0533 374 02 08/ 0212 660 11 25
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Ek 2: İnfertil Çiftlere İlişkin Tanıtıcı Bilgi Formu 

Bu çalışma infertilite biriminde tedavi olan infertil çiftlerin yaşadıkları stresi ve 

infertilite ile baş etmede kullandıkları yöntemleri tanımlamak amacı ile planlanmıştır. 

Çalışma sırasında verdiğiniz bilgiler, gizli kalacaktır. Sorulara doğru yanıt vermeniz ve 

gönüllü katılımınız çalışmamızın sonuçlarını olumlu yönde etkileyecektir. Katkılarınız 

için teşekkür ederiz. 

 

Anket no:                                                                                         Tarih: 

Hasta Adı Soyadı:        Cep Tel-1: 

Eşinin Adı Soyadı:                                                             Cep Tel-2: 

Protokol no:             Oturduğunuz Yer:                    

                                                                       SORULAR 

1. Yaşınız:................ 

2. Eğitim Durumunuz:………..(yıl) 

1) Okumaz-yazmaz    2) Okur-yazar    3) İlköğretim    4) Ortaöğretim      5) 

Yükseköğretim 

3. Mesleğiniz:……….. 

4. Şu anda çalışıyor musunuz?     1) Evet     2) Hayır          3) Tedavi nedeniyle 

bıraktım 

5. Çalışıyorsanız işyerinizden tedavi için izin almakta güçlük çekiyor 

musunuz? 

 1) Evet     2) Hayır           

6. Eşinizin yaşı:..................... 

7. Eşinizin  eğitimi: :………..(yıl) 

1)Okumaz-yazmaz     2) Okur-yazar     3) İlköğretim    4) Ortaöğretim     

5) Yükseköğretim 

8. Eşinizin mesleği: …………. 

9. Eşiniz şu anda çalışıyor mu?     1) Evet     2) Hayır   

10. Eşiniz çalışıyorsa tedavi için işyerinden izin almakta güçlük çekiyor mu? 

 1) Evet     2) Hayır           
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11. Ekonomik durum: 

1) Muhtaç durumdayım  2)Ancak geçinebiliyorum  3) Orta derecede iyi  4) İyi 

durumda  5) Çok iyi 

12. Sosyal güvenceniz var mı?     1) Evet      2) Hayır 

13. Tedavi masraflarınızı kim karşılıyor ?  

1) Kendimiz  2) Sosyal güvencemiz  3) Sosyal güvencemiz bir kısmını karşılıyor  4) 

Ailemiz     5)Diğer  

14. Aile tipi:   1) Çekirdek aile     2) Kadının ailesi ile   3)Kocanın ailesi ile 

15. Evlilik  süresi:.......................... (yıl) 

16. Kaç yıldır infertilite tedavisi görüyorsunuz? ……………………… (yıl) 

17. İnfertilite nedeni kimden kaynaklanıyor? 

1) kendim 2) eşim  3)her ikimizden 4) nedeni belli değil 

18. Daha önce IVF uygulaması yapıldı mı?     1) Evet      2) Hayır 

19. Daha önceki infertilite tedavisi sonrasında hiç gebe kaldınız mı? 

1) Hayır 

2) Evet ise sonucu    a) doğum 

b) düşük 

c) dış gebelik 

e) diğer ............................ 
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Ek 3: İnfertilite Stresi Ölçeği (İSÖ) 

Sayın katılımcı  
İnfertilite sorunu olan çiftlerin yaşadıkları stresi belirlemek amacıyla bir çalışma 
yapıyoruz. Aşağıda bireylerin infertiliteyle ilgili streslerini tanımlayan ifadeler yer 
almaktadır. Bu ifadeleri samimiyetle yanıtlamanızı rica ederiz. Tüm bilgiler tamamen 
gizli kalacaktır. Lütfen aklınıza ilk gelen cevabı gösteren kutuyu işaretleyiniz.  
Yardımlarınız için teşekkür ederiz. 
 

Tamamen 
katılıyorum 

Biraz 
katılıyorum Kararsızım Biraz 

katılmıyorum 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
 

1 2 3 4 5 
1. İnfertilite sorunu yüzünden 
hayatım alt üst oldu      

2. İnfertilite sorunuyla 
uğraşmak benim için çok 
stresli  

     

3. Çocuğumuzun olmaması 
ilişkimizde krize neden oldu      

4. Çocuğumuzun olmaması 
boşanmayı düşünmemize 
neden oldu 

     

  

Çok Fazla Biraz Az Hiç İnfertilite sorununuz 
aşağıdaki durumlar üzerine 
ne kadar stres yükledi? 1 2 3 4 
5. Evliliğinize/ilişkinize     
6. Cinsel yaşamınıza     
7. Kendi ailenizle ilişkinize     
8. Eşinizin ailesiyle ilişkinize     
9. Arkadaşlarınız ile 
ilişkinize     

10. İş arkadaşlarınız ile 
ilişkinize     

11. Çocukları olan insanlar 
ile ilişkinize     

12. Gebe kadınlar ile 
ilişkinize     

13. Fiziksel sağlığınıza     
14. Ruh sağlığınıza     
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Ek 4: İnfertilite Stresi İle Başa Çıkma Ölçeği (İSBÇÖ) 

Sayın katılımcı 
İnfertilite tedavisi gören çiftlerin sıkıntılarıyla nasıl başa çıktıklarını öğrenmek amacıyla 
bir araştırma yapıyoruz. Aşağıda bireylerin infertilite ile nasıl başa çıktıklarını anlamaya 
yönelik ifadeler yer almaktadır. Bu ifadeleri samimiyetle yanıtlamanızı rica ederiz. Tüm 
bilgiler tamamen gizli kalacaktır. Lütfen aklınıza ilk gelen cevabı gösteren kutuyu 
işaretleyiniz. Yardımlarınız için teşekkür ederiz. 
 

K
ul

la
nm

ad
ım

  

B
az

en
 

ku
lla

nd
ım

  

Sı
k 

sı
k 

 
ku

lla
nd

ım
  

Ç
ok

 sı
k 

ku
lla

nd
ım

 İnsanlar infertilite sorunuyla farklı yollarla başa 
çıkmaktadır. 
Siz nasıl başa çıkarsınız? 
Ben ………. 

1 2 3 4 
1.   Gebe kadınlar ve çocuklarla birlikte olmaktan kaçınırım     
2.   İnsanlar gebelik ve çocuklar ile ilgili konuştuklarında 
ortamı terk ederim     

3.   Duygularımı kendime saklamaya çalışırım     
4.   Aklımı bu konulardan uzak tutabilmek için işe sarılırım 
veya başka iş yaparım     

5.   Bir yolunu bulup duygularımı dışa yansıtırım     
6.   Başkalarının ilgi ve anlayış göstermelerini beklerim     
7.   Çocuğu olmayan başka kişilere danışırım     
8.   Bir yakınıma veya arkadaşıma danışırım     
9.   İnfertilite ile ilgili (Kitap, broşür v.b) okurum veya 
televizyon izlerim     

10.   Bir mucize olmasını ümit ederim     
11.   Yapabileceğim tek şeyin beklemek olduğunu 
hissederim     

12.   İşlerin nasıl değişebileceğiyle ilgili fanteziler ve 
hayaller kurarım      

13.   Bireysel olarak kendimi geliştiririm     
14.   İnfertilite sorununun düzeleceğini düşünürüm     
15.   Evliliğimin/ilişkimin şu anda daha da değerli olduğunu 
düşünürüm     

16.   Başka yaşam hedefleri bulurum     
17.   Bir çocuğa sahip olmak için yaşadığımız zorlukların 
bir anlamı olduğuna inanırım     

     
Diğer 
kişilerle 
konuşmam 

Sadece 
yakınlarımla 
konuşurum 

Bildiğim çoğu 
kişi ile 
konuşurum 

     Aşağıdaki konular hakkında diğer  
   insanlarla konuşur musun? 
     Ben.......... 

1 2 3 
18.  Çocuğumuzun olmaması ile ilgili 
duygularımı      

19.  Testlerin ve tedavilerin beni duygusal 
olarak nasıl etkilediğini    
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Ek 5: Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) 

Aşağıda, kişilerin ruh durumlarını ifade ederken kullandıkları bazı cümleler verilmiştir. 

Her madde, bir çeşit ruh durumunu anlatmaktadır. Her maddede o ruh durumunun 

derecesini belirleyen 4 seçenek vardır. Lütfen bu seçenekleri dikkatlice okuyunuz. Son 

bir hafta içindeki (şu an dahil) kendi ruh durumunuzu göz önünde bulundurarak, size en 

uygun olan ifadeyi bulunuz. Daha sonra, o maddenin yanındaki harfin üzerine (x) işareti 

koyunuz. 

1. (a) Kendimi üzgün hissetmiyorum 

(b) Kendimi üzgün hissediyorum 

(c) Her zaman için üzgünüm ve kendimi bu duygudan kurtaramıyorum 

(d) Öylesine üzgün ve mutsuzum ki dayanamıyorum 

2. (a) Gelecekten umutsuz değilim 

(b) Geleceğe biraz umutsuz bakıyorum 

(c) Gelecekten beklediğim hiçbir şey yok 

(d) Benim için bir gelecek yok ve bu durum düzelmeyecek 

3. (a) Kendimi başarısız görmüyorum 

(b) Çevremdeki birçok kişiden daha fazla başarısızlıklarım oldu sayılır 

(c) Geriye dönüp baktığımda, çok fazla başarısızlığımın olduğunu görüyorum 

(d) Kendimi tümüyle başarısız bir insan olarak görüyorum 

4. (a) Her şeyden eskisi kadar zevk alabiliyorum 

(b) Her şeyden eskisi kadar zevk alabiliyorum 

(c) Artık hiçbir şeyden gerçek bir zevk alamıyorum 

(d) Bana zevk veren hiçbir şey yok. Her şey çok sıkıcı 

5. (a) Kendimi suçlu hissetmiyorum 

(b) Arada bir kendimi suçlu hissettiğim oluyor 

(c) Kendimi çoğunlukla suçlu hissediyorum 

(d) Kendimi her an için suçlu hissediyorum 

6. (a) Cezalandırıldığımı düşünüyorum 

(b) Bazı şeyler için cezalandırılabileceğimi düşünüyorum 

(c) Cezalandırılmayı bekliyorum 

(d) Cezalandırıldığımı hissediyorum
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7. (a) Kendimden hoşnudum 

(b) Kendimden pek hoşnut değilim 

(c) Kendimden hiç hoşlanmıyorum 

(d) Kendimden nefret ediyorum 

8. (a) Kendimi diğer insanlardan daha kötü görmüyorum 

(b) Kendimi zayıflıklarım ve hatalarım için eleştiriyorum 

(c) Kendimi hatalarım için çoğu zaman suçluyorum 

(d) Her kötü olayda kendimi suçluyorum 

9. (a) Kendimi öldürmek gibi düşüncelerim yok 

(b) Bazen kendimi öldürmeyi düşünüyorum, fakat bunu yapamam 

(c) Kendimi öldürebilmeyi i,sterdim 

(d) Bir fırsatını bulsam kendimi öldürürdüm 

10. (a) Her zamankinden daha fazla ağladığımı sanmıyorum 

(b) Eskisine göre şu sıralarda daha fazla ağlıyorum 

(c) Şu sıralarda her an ağlıyorum 

(d) Eskiden ağlayabilirdim, ama şu sıralarda istesem de ağlayamıyorum 

11. (a) Her zamankinden daha sinirli değilim 

(b) Her zamankinden daha kolayca sinirleniyor ve kızıyorum 

(c) Çoğu zaman sinirliyim 

(d) Eskiden sinirlendiğim şeylere bile artık sinirlenmiyorum 

12. (a) Diğer insanlara karşı ilgimi kaybetmedim 

(b) Eskisine göre insanlarla daha az ilgiliyim 

(c) Diğer insanlara karşı ilgimin çoğunu kaybettim 

(d) Diğer insanlara karşı hiç ilgim kalmadı 

13. (a) Kararlarımı eskisi kadar kolay ve rahat verebiliyorum 

(b) Şu sıralarda kararlarımı vermeyi erteliyorum 

(c) Kararlarımı vermekte oldukça güçlük çekiyorum 

(d) Artık hiç karar veremiyorum 

14. (a) Dış görünüşümün eskisinden daha iyi olduğunu sanmıyorum 

(b) Yaşlandığımı ve çekiciliğimi kaybettiğimi düşünüyor ve üzülüyorum 

(c) Dış görünüşümde artık değiştirilmesi mümkün olmayan olumsuz 

değişiklikler olduğunu hissediyorum 

(d) Çok çirkin olduğumu düşünüyorum
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15. (a) Eskisi kadar iyi çalışabiliyorum 

(b) Bir işe başlayabilmek için eskisine göre kendimi daha fazla zorlamam 

gerekiyor 

(c) Hangi iş olursa olsun, yapabilmek için kendimi çok zorluyorum 

(d) Hiçbir iş yapamıyorum 

16. (a) Eskisi kadar rahat uyuyabiliyorum 

(b) Şu sıralarda eskisi kadar rahat uyuyamıyorum 

(c) Eskisine göre 1 veya 2 saat erken uyanıyor ve tekrar uyumakta zorluk 

çekiyorum 

(d) Eskisine göre çok erken uyanıyor ve tekrar uyuyamıyorum 

17. (a) Eskisine kıyasla daha çabuk yorulduğumu sanmıyorum 

(b) Eskisinden daha çabuk yoruluyorum 

(c) Şu sıralarda neredeyse her şey beni yoruyor 

(d) Öyle yorgunum ki hiçbir şey yapamıyorum 

18. (a) İştahım eskisinden farklı değil 

(b) İştahım eskisi kadar iyi değil 

(c) Şu sıralar iştahım epey kötü 

(d) Artık hiç iştahım yok 

19. (a) Son zamanlarda pek fazla kilo kaybettiğimi sanmıyorum 

(b) Son zamanlarda istemediğim halde üç kilodan fazla kaybettim 

(c) Son zamanlarda istemediğim halde beş kilodan fazla kaybettim 

(d) Son zamanlarda istemediğim halde yedi kilodan fazla kaybettim 

     Daha az yemeye çalışarak kilo kaybetmeye çalışıyorum. Evet ( )    Hayır ( ) 

20. (a) Sağlığım beni pek endişelendirmiyor 

(b) Son zamanlarda ağrı, sızı, mide bozukluğu, kabızlık gibi sorunlarım var 

(c) Ağrı, sızı gibibu sıkıntılarım beni epey endişelendirdiği için başka şeyleri 

düşünmek zor geliyor 

(d) Bu tür sıkıntılar beni öylesine endişelendiriyor ki, artık başka hiçbir şey 

düşünemiyorum 

21. (a) Son zamanlarda cinsel yaşantımda dikkatimi çeken bir şey yok 

(b) Eskisine oranla cinsel konularla daha az ilgileniyorum 

(c) Şu sıralarda cinsellikle pek ilgili değilim 

(d) Artık cinsellikle hiçbir ilgim kalmadı  
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Ek 6: İnfertilite Stresi Ölçeği (İSÖ) ve İnfertilite Stresi İle Başa Çıkma Ölçeği 
(İSBÇÖ) Kullanım İzni  

Re: coping with infertility  
 
From: Lone Schmidt (L.Schmidt@pubhealth.ku.dk) 
Sent: Sunday, May 03, 2009 7:31:07 PM 
To: Tülay Yýlmaz (tulaymert@hotmail.com) 
 
Dear Dr. Yilmaz, 
Thank you for your kind interest in our COMPI research. 
 
Please, find attach the baseline (T1) questionnaire as well as 
the 1-year follow-up questionnaire (T2) for women. We have also 
developed identical questionnaires for the male partners. 
 
Please, send me your full postal address and I will send to you 
my doctoral thesis based mainly on the COMPI study. IN the 
thesis you can see exactly all the items included int he final 
measurement of the fertility problem stress, marital benefit, 
the four coping strategies, communication etc. You should 
compare the questionnaires with the list of items in Appendix A 
in the thesis. 
 
Your are welcome to use the measurements. Please, refer to my 
doctoral thesis in your journal publications/thesis. 
 
Yours sincerely 
 
Lone Schmidt 
 
Quoting Tülay Yýlmaz <tulaymert@hotmail.com>: 
 
Dear Dr. Lone Schmidt, 
I am a PhD student in Istanbul University Florence Nightingale 
School of Nursing. In my PhD thesis I want to make a study on 
infertile patients. We found some of your studies like 
“Communication and coping as predictors of fertility problem 
stress: cohort study of 816 participants who did not achieve a 
delivery after 12 months of fertility treatment” in Human 
Reproduction (2005) and “Does infertility cause marital benefit? 
An epidemiological study of 2250 women and men in fertility 
treatment” in Patient Education and Counselling (2005). In my 
study I would like to investigate the coping methods of 
infertile patients in Turkey. This has not been studied in 
Turkey before. May I use “The Fertility Problem Stress 
Inventory”, “66-item Ways of Coping Questionnaire (WOCQ)”, “29-
item questionnaire which you have developed” and “T1”, “T2” 
measurements which you have used in your studies? Can you please 
send these measurements to me? I would be very happy to have 
your help. 
> Thank you in advance. 
> Yours sincerely. 
> 
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> Msc.Tülay YILMAZ 
> Istanbul University Bakirkoy Health High School 
> Demirkapı Cad. Karabal Sok. Bakirkoy Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesi Bahçesi içi Bakirkoy/Istanbul/TürkiyeE-mail: 
tulaymert@hotmail.com 
> 
________________________________________________________________
_ 
> Windows Live™: Keep your life in sync. Check it out! 
> 
http://windowslive.com/explore?ocid=TXT_TAGLM_WL_t1_allup_explor
e_012009 
 
--  
Lone Schmidt 
Associate Professor, MD, DMSci, PhD 
Dept. of Social Medicine,Inst.of Public Health 
University of Copenhagen 
5 Øster Farimagsgade, P.O.Box 2099 
DK-1014 Copenhagen K, Denmark 
Phone: +45 35 32 76 31 
Fax: +45 35 35 11 81 
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Ek 7: Kurum İzni 
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Ek 8: Etik Kurul Kararı 
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Yabancı 
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KPDS/ÜDS 
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