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GEBELERDE D-TĠPĠ KĠġĠLĠK ÖZELLĠĞĠNĠN NORMAL 

DOĞUM KORKUSUNA ETKĠSĠ 

 

1.GĠRĠġ VE ÇALIġMANIN AMACI 

 

Birçok kadın için doğum önemli bir yaşam olayıdır. Gelişmiş ülkelerde bile 

doğum komplikasyonları az görülmesine rağmen, doğumun bilinmeyen, 

öngörülemeyen ve kontrol edilemeyen doğasından dolayı kadınlar doğum korkusunu 

yüksek oranda yaşamaktadırlar. Son çalışmalarda kadınların yaklaşık %80 ‗ninde 

doğumla ilgili birtakım endişeler olduğu,% 20‘sinin şiddetli doğum korkusu yaşadığı 

bildirilmiştir (Jokic-Begic ve ark., 2014).  

 

Yapılan araştırmalar doğum hakkındaki korkunun, daha önce sorunlu bir 

doğum deneyimi yaşamanın, klinik ya da obstetrik komplikasyonların, doğum 

yöntemine karar verme sürecinde etkili olduğunu belirtmiştir. Dünya Sağlık Örgütü‘ 

nün (WHO) sezaryen oranlarının % 10-15 oranında sınırlandırılması yönündeki 

önerilerine karşın, Türkiye'de sezaryen oranları 2001 yılında % 21 iken 2009 yılında 

% 47 oranlarına kadar çıkmıştır. Amerika Birleşik Devletleri‘ nde bu oran 2004 

yılında %29‘ ken, 2010 yılında % 15‘ e gerilerken (Gibbons ve ark., 2010), Avrupa 

ülkelerinde 1970‘ lerden 1990‘ lı yıllara kadar bu oranın oldukça arttığı bildirilmiştir 

(Porreco ve Thorp, 1996). Tüm dünyada, yükselen bu oranlara bağlı artan doğum 

maliyetleri hekimler yanı sıra sigorta şirketlerini, sağlık idarecilerini harekete 

geçirmiş ve politikalar üretilmeye başlanmıştır (Duman ve ark., 2007).  

 

Türkiye‘de de son yıllarda Sağlık Bakanlığı konuya vurgu yapmaya başlamış 

ve başta kendi bünyesindeki sağlık kuruluşlarına olmak üzere, bazı düzenlemeler ve 

yaptırımlar getirmiştir. Bu yaptırımlar başlıca; bilgilendirme, hastanelerden kişisel 

uygulama raporları ile birlikte gerekçelerin istenmesi, sezaryan uygulamalarındaki 

performansın düşürülmesi şeklinde sayılabilir. Bunların sonucunda son 6 yıllık süreç 

içinde, Sağlık Bakanlığı‘na bağlı ikinci basamak sağlık kuruluşunda, yapılan 

uygulamaların sezaryan oranlarında anlamlı düşüşe sebep olduğu tespit edilmiştir 

(Eskicioğlu ve ark., 2014).  
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Birçok faktör doğum korkusunu tetikleyebilir; İleri yaş, müdahaleli vajinal 

doğum, acil sezeryan, prematür doğum, sosyal faktörler yalnız ve işsiz olma gibi 

(Aasheim ve ark., 2013). Anksiyete ve depresyonu olan kadınlarda doğum 

korkusunun artmış olduğu gözlenmiştir (Storksen ve ark., 2012). Kişilik özellikleri 

de gebe kadınların doğum korkusu yaşama olasılığını etkilemektedir. Anksiyöz, 

çabuk incinen, düşük benlik saygısı olan kadınlarda doğum korkusu sık 

görülmektedir (Ryding ve ark., 2007). D tipi kişilik olumsuz duygu ve sosyal 

engellenme gelişimi olarak tanımlanabilir. Olumsuz duygu çeşitli zaman ve 

durumlarda hostilite, depresyon ve öfke gibi olumsuz duygulara eğilimi ifade eder. 

Sosyal engellenme reddedilme korkuları ya da onaylanamama gibi sosyal 

etkileşimde kullanılan bu duyguları saklama eğilimini akla getirir. D tipi kişilik kalp 

hastalarında sadece olumsuz klinik sonucun önemli bir göstergesi olarak son 

zamanlarda çok dikkat çekmektedir (Sit ve ark., 2014). 

 

Literatürde D tipi kişilik özelliğinin doğum korkusu üzerine etkisini araştıran 

çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada gebelerde normal (vajinal) doğum 

korkusunun D tipi kişilik özelliği, depresyon ve anksiyete ile ilişkisinin incelenmesi 

amaçlandı. Ayrıca sosyodemografik veriler ile beraber depresyon ölçeği, algılanan 

sosyal destek ölçeği, Wijma doğum beklentisi/deneyimi ölçeği, durumluk-sürekli 

kaygı ve D tipi kişilik ölçekleri kullanılarak doğum korkusunun ilişkili olabileceği 

faktörlerin analiz edilmesi planlandı.  
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2.GENEL BĠLGĠLER 

 

2.1.Korku  

 

Anksiyete ve korkuyu örtüşen doğasından dolayı ayırt etmek ve tanımlamak 

zor ve tartışmalı olmuştur (Sarbin, 1964; McReynolds, 1976.). Ancak çeşitli 

araştırmalar korku ve anksiyete kavramları arasında bir dizi farklılıklar olduğu 

görüşünü desteklemektedir. Genel olarak klinisyenler korkuyu yakın bir tehlike ve 

tanımlanabilir fazik bir cevap olarak, anksiyeteyi ise gelecekte olan tehditin 

gerginliğe yol açacağıyla ilgili sürekli endişe duyma, emniyetsiz hissetme olarak 

tanımlamaktadırlar (Barlow, 2000). Korku, hayatı veya güvenliği tehdit eden mevcut 

veya olması muhtemel bir tehlike karşısında oluşan duygusal bir tepkidir. Güvenliği 

tehdit eden herhangi bir durumda böylesi bir tepkinin ortaya çıkışı, yaşamın devamı 

için gerekli, hatta şarttır. Duyulan korku tehdit edici uyarana karşın gerekli acil 

tedbirler alınmasına ve yaşamın güven içinde sürdürülmesini sağlar. Anksiyeteyi 

korkudan ayıran özellik, ortaya çıkartan uyaranın belirgin olmamasıdır. Kişi 

huzursuzdur, kötü bir şey olacağından endişe etmektedir ancak bu durumu 

açıklayacak nesnel bir tehlike ya da tehdit kaynağı tanımlayamamaktadır (Sungur, 

1997).  

 

Korku, tüm insanlarda ortak olarak hissedilen, doğal, evrensel ve insancıl bir 

duygudur. Kişinin duygu ve düşüncelerinin günlük yaşamını olumsuz ölçüde 

etkilediği zaman patolojik korkudan bahsedilebilir. Korku, diğer tüm duygularda 

olduğu gibi hem bilişsel hem de fiziksel bulguları içerir. Anksiyete, korkuya neden 

olmakta ve korku ise panik duygusunu oluşturan bir zincir oluşturmaktadır. Korku 

durumunda akla ilk gelen şey, karanlık, ölüm, kaza, savaş, deprem gibi doğal afetler, 

sevilen bir kişiyi veya nesneyi kaybetme gibi durumsal ve yaşamsal olaylardır 

(Stuart, 2005).  

 

Tehdit oluşturan nesne ya da durumlar karşısında duyulan korkunun aşırı 

olması fobi diye isimlendirilir. Birey tepkisinin abartılı ve mantıksız olduğunu bildiği 

halde bu fobik tutum davranışlarını önleyemez. Fobik bireyler, korktukları sonucun 

oluşacağını düşündükleri ortamlardan (yer, durum veya nesnelerden) ısrarlı bir 
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şekilde kaçınma davranışı gösterirler. Özellikle çocukluk döneminde doğal kabul 

edilen ve birçok insanda görülebilen birtakım korkular mevcuttur. Bunlar bireyin 

günlük yaşantısını etkilemediği gibi, çoğu kez herhangi bir tedavi gerektirmezler. 

Korku ancak insanın yaşamını kısıtladığı, özgürce yaşamasını önlediği zaman fobik 

özellik kazanır. Fobilerde görülen anksiyete, panik bozuklukta olduğu gibi 

beklenmedik veya yaygın anksiyete bozukluğunda olduğu gibi serbest ve süregen 

değil, özgül bir nesne, yer ya da duruma bağlıdır (Sungur, 1997). 

 

2.1.1.Anksiyetenin Psikofizyolojisi:  

 

Anksiyete tehdit koşulları altında normal bir emosyondur ve hayatta kalmak 

için gerekli ‗savaş ya da kaç‘ tepkisinin parçasıdır. Bu tepki sempatik ve 

parasempatik sinir sisteminin etkinleşmesi ile kontrol altına alınır. Anksiyete tehdide 

göre aşırı ve zaman açısından uyumsuz ise normal dışı olarak kabul edilir. Patolojik 

anksiyete kas gerginliği, nefes darlığı, hiperventilasyon, çarpıntı, aşırı ve soğuk 

terleme ve aşırı uyarılma gibi normal anksiyetedekine benzer ancak daha şiddetli ve 

nesnel fizyolojik aktivasyon bulguları ile sonuçlanır.  

 

2.1.2.Amigdala ve Korkunun Nörobiyolojisi:  

 

Hipotalamus ve limbik sistem, duyguların oluşumu ve ifadesi ile ilişkili 

yapılardır. Limbik sistem; noradrenalin, seratonin ve gamma-aminobütirik asit 

(GABA) reseptörleri bakımından zengindir. Amigdala ve amigdala ile bağlantılı olan 

lateral hipotalamus, vagusun dorsomedial nükleusu, nükleus ambigius, parabrakial 

nükleus, ventral tegmental alan, lokus seruleus (LS), nükleus retikülaris ve 

hipotalamusun paraventriküler çekirdeği normal strese yanıt olarak ve patolojik 

anksiyete oluşumunda rolü olan temel yapılardır (Esel, 2003). 

 

Hipokampus yakınında yer alan, badem şeklinde bir beyin merkezi olan 

amigdala duyusal ve bilişsel bilginin bütünleştirilmesini ve daha sonra bir korku 

yanıtının oluşturulup oluşturulmayacağının belirlenmesini sağlayan önemli anatamik 

bağlantılara sahiptir. Korkunun hissedilmesi ya da duygulanımı duyusal talamus, 
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insula, primer somatoduyusal korteks, prefrontal korteksin (Gorman ve ark., 2000) 

emosyonları düzenleyen anahtar bölgeleri olan orbitofrontal korteks ve anterior 

singulat korteks ile amigdalanın paylaştığı karşılıklı bağlantılar aracılığıyla 

düzenlenmektedir (Şekil 1.1). Korku için olan yolak, amigdalanın bazolateral, 

merkezi ve medial çekirdeklerini içerirken, anksiyete için olan yolak, bazolateral 

amigdaladan stria terminallerinin yatak çekirdeğine olan projeksiyonlarını içerir 

(Phan ve ark., 2002). Amigdala ve prefrontal korteks arasındaki karşılıklı 

bağlantılılık, korkunun sönmesinin bir mekanizması olarak rol oynamaktadır (Quirk 

ve ark., 2006). Korku yanıtları duygusal yanıtlar dışında motor yanıtları da içerebilir. 

Savaşmak, kaçmak ve ya donup kalmak gibi motor yanıtlar koşullara ve kişinin 

mizacına bağlı olarak şekillenebilir. Korkunun motor yanıtları kısmen amigdala ve 

beyin sapının periakuoduktal gri alanı arasındaki bağlantılar tarafından 

düzenlenmektedir (Şekil 1.1).   

 

 

 

ġekil 1.1:Anksiyete ve Korku Ġle ĠliĢkili Beyin Bölgeleri (Roy ve ark. 2006). 
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2.1.3.Anksiyete Bozukluklarının Nörokimyası:  

 

Noradrenerjik Sistem: Otonom sinir sistemi korkuya uyum sağlamıştır ve 

gerçek tehditler karşısında savaş ya da kaç reaksiyonları ve sağ kalım için, nabız ve 

kan basıncının artması gibi kardiyovasküler sistem yanıtlarını tetikleyebilir. Bu 

otonom ve kardiyovasküler yanıtlara amigdala ile noradrenerjik hücre gövdelerinin 

bulunduğu yer olan locus seroleus arasındaki bağlantılar aracılık etmektedir.  

 

Seratonerjik sistem: Seratonin amigdalanın yanı sıra diğer kortikal 

devrelerin tüm bileşenlerini (prefrontal korteks, striatum, talamus) innerve eden 

temel nörotransmitterlerden biridir ve bu nedenle korku ve endişeyi düzenlediği 

düşünülmektedir. Potansiyel olarak tehdit edici durumlar sinaptik seratonini 

yükseltmekte; kortikal ve limbik bölgeler muhtemelen bu girdiyi durumu 

değerlendirme ve tepki vermede kullanmaktadır (Handley, 1995). Seratoninin 

anksiyolitik rolü olduğu kadar, anksiyojenik olduğuna işaret eden kanıtlar 

bulunmaktadır (Garvey ve ark., 1995). 

 

GABA: GABA MSS‘ de inhibitör nörotransmitter olarak işlev gören bir 

aminoasittir. GABA reseptörlerinin frontal korteks, hipokampus ve amigdala gibi 

korku ve anksiyetenin ortaya çıkışından sorumlu olan çeşitli beyin bölgelerinde 

yoğun bir dağılım gösterdiği (Petrovich ve Swanson, 1997) ve GABA‘nın 

anksiyeteyi düzenlemede önemli rolü olduğu çeşitli çalışmalarda ortaya konmuştur 

(Charbey ve Deutch, 1996). 

 

Glutamaterjik Sistem: Glutamat amigdala ve diğer limbik yapılarda yoğun 

olarak bulunur (Bergink ve ark., 2004) ve GABA nın aksine beyinde uyarıcı bir işlev 

gören nörotransmitterdir. Glutamaterjik sistem anksiyete ve korku koşullanmasında 

önemli rol oynar. Amigdaladaki uyarıcı çıktının azaltılması uyarıcı glutamaterjik 

transmisyonun azalması ile gerçekleşir (Kim ve McGaugh, 1992, Miserendino ve 

ark., 1990). 
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Ek olarak Dopamin nörotransmitterinin ve galanin, nöropeptit Y, 

kolesistokinin ve taşikinin gibi nöropeptitlerin de anksiyete ve korku devreleriyle 

bağlantılı olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 1.2: Amigdala ve Hipokampus Arasındaki Stres Yolu.  

Hpt PVN: Hipotalamustaki paraventriküler nükleus, Hipz: Hipofiz, CRF:Korticotropin uyarıcı 

hormon, ACTH: Adrenocorticotropin hormonu. 

 

Ayrıca korkuya eşlik eden endokrin yanıtlar da görülür, bu yanıtlar kısmen 

amigdala ve hipokampüs arasındaki bağlantılar üzerinden HPA (hipotalamo-pitüiter-

adrenal) eksende ve böylece kortizol düzeyindeki değişikliklerle ilişkilidir. Gerçek 

bir tehdit ile kısa süreli karşılaşıldığında kortizolün kısa süreli hızlı artışı sağ kalma 

şansını artırabilir (Stahl 2015). Korku ve stres sırasında amigdala ve diğer beyin 

bölgeleri hipotalamik nöronları uyararak hipofizdeki terminallerden kortikotropin 

releasing faktörün (CRF) salınmasına yol açarlar. Bu da hipofizdeki 

adrenokortikotropik hormonun (ACTH) salınımını uyararak, adrenal bezlerden 

kortizol salınımını arttırır. Kortizol kan yoluyla bütün vücuda yayılır ve beyinde 

özellikle hipokampustaki reseptörlere bağlanır. Hipokampustaki reseptörlere yeterli 
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miktarda kortizol bağlandığında, bu reseptörler hipotalamus üzerinde negatif 

feedback etkisi yaparak, CRF salınımını inhibe eder (Davidson ve ark., 2000, 

LeDoux, 2002). Sonuç olarak hipokampus, kortizolu belli seviyede tutarak, 

amigdalanın tetiklediği stres cevabını düzenler (şekil 1.2, LeDoux, 2002). Ancak 

korku yanıtının kronik ve kalıcı biçimde aktivasyonu koroner arter hastalığı, tip 2 

diyabet ve inme riskini artırarak tıbbi ek tanılarda artışa ve potansiyel olarak 

hipokampal atrofiye yol açabilir (Stahl 2015). 

 

2.2. Doğum Korkusu ve Tanımı 

 

Birçok kadın için doğum fizyolojik bir yaşam olayıdır. Gelişmiş ülkelerde 

bile doğum komplikasyonları az görülmesine rağmen, doğumun bilinmeyen, 

öngörülemeyen ve kontrol edilemeyen doğasından dolayı kadınlar doğum korkusunu 

yüksek oranda yaşamaktadırlar. Vajinal doğum korkusu bir ucunda neredeyse hiç 

doğum korkusu yaşamayan, bir diğer ucunda ise şiddetli ve işlevselliğini etkileyecek 

düzeyde korku yaşayan kadınların olduğu şeklinde kavramsallaştırılır (Fisher ve 

ark.,2006, Erozkan, 2009). 

 

Vajinal doğum kadınlar için aşırı fiziksel ve zihinsel stres anlamına gelir. Bu 

durum gebelik dönemindeki katekolamin konsantrasyonlarına göre doğum 

sırasındaki katekolanin konsantrasyonlarında artışı açıklar (Smith ve ark., 1990, 

Chan ve ark., 1993, Alehagen ve ark., 2001). Anksiyeteye eşlik eden sempatik sinir 

sisteminin aşırı aktivitesi sonucunda oluşan vazokonstriksiyon, rahim ve plasenta 

arasında kan akımının azalmasına ve fetüs  için gerekli besinlerin eksikliğine yol 

açabilir (Kent ve ark., 2002, Martini ve ark., 2008, Teixeira ve ark., 1999). Ayrıca 

sempatik sinir sisteminin aktivasyonu üzerinden uterusun yükselen adrenaline maruz 

kalması, doğum kaslarının kasılmasını bozabilir (Bandelow and Wedekind, 2006; 

Schandry R (2006). Korku ve tehdit anında kan hayati organlara gider ve uterusa 

giden arterler daralır, uterusa giden kan ve oksijen miktarı azalır. Uterus kaslarının 

çalışması için gereken oksijen miktarı azaldığı zaman serviks gerginleşir ve sertleşir. 

Doğumu gerçekleştirebilmek için uterusun longutinal kasları (vertikal), dairesel 

kaslarını (sirkuler) yukarı çekmek ister (dairesel kasların yukarıya doğru 

çekilmesiyle serviks açılır) fakat dairesel kaslar buna direnir. Bu durumda serviks 
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gerginleşerek kapalı kalır. Bu iki kasın birbirine zıt çalışmasının ise doğumda ağrıya 

neden olduğu saptanmıştır (Mongan, 2005,  Dick-Read, 2004). 

 

Hamilelik boyunca fetustan gelen karbondiksit atılımını artırabilmek için 

karbondioksite karşı artmış duyarlılık mevcuttur, bu durum gebe olunmayan döneme 

göre daha düşük kan karbondioksit seviyesi ile sonuçlanır. Doğum ağrısı sırasında 

artmış anksiyete nefes alış verişte artışa (Kühn ve ark., 1990, Mändle, 2000), bu 

durum karbondioksit seviyesinda artmış düşüşe, respiratuar alkoloza neden olabilir. 

Sonuçta oluşan respiratuar alkaloz uterus damarlarında kasılma ve uzamış doğum, 

fetal hipoksiye ve acil sezeryan endikasyonuna neden olabilileceği bildirilmiştir 

(Ryding ve ark., 1998b).    

 

Gebelik, psikolojik açıdan birbirine bağlı ardışık basamaklardan 

oluşmaktadır. İlk trimesterde kadının önceki kimliğinin tehdidi altındadır ve farkında 

olunmayan bir anksiyete yaygındır. Bu faz kişinin kendi çocukluğunu kaybetme 

üzüntüsü ve regresyon korkusu ile karakterizedir (Simpson and Creen, 2008, 

Hofberg and Ward, 2004). Gebe olup olmamaya ilişkin ambivalan duygular hakimdir 

(Terzioğlu, 2005, Serçekuş, 2005, Nevin ve ark, 2009).  İkinci terimesterde bu 

duygular azalır, kadınlar potansiyel anneliğe uyum sağlar ve çocuğu bağımsız bir 

varlık olarak kavramsallaştırırlar. Bilinç dışı anksiyete azalır ve çocuğun iyi 

olmasıyla ilgili olan kişisel korkuya dönüştürülür.  Gebeliğin son fazı  doğum, bebek 

ve yeni yaşam durumu için aktif hazırlık zamanıdır. Duygusal açıdan, dışarıya olan 

ilginin azalması ile birlikte olan sosyal geri çekilme kadının doğuma konsantre 

olmasına neden olur (Simpson and Creen, 2008, Hofberg and Ward, 2004). Üçüncü 

trimesterin artan semptomlarla birlikte önemli ölçüdeki anksiyetenin zamanı 

olabileceği bilinmektedir (Lubin ve ark., 1975). Yaşanan ambivalan duygular bu 

trimesterde yeniden gün yüzüne çıkar, kadın gebelikten sıkıntı duyar, bebeği ister 

fakat doğumdan korkar ve yakında olacak doğuma yönelik diğer trimesterlere göre 

daha yoğun anksiyete yaşar (Terzioğlu, 2005, Serçekuş, 2005, Şahin ve ark., 2009). 

Bazı kadınlar doğum sırasında ölüm korkusu yaşamaktadırlar (Fava ve ark., 1990). 

Anksiyete ve ölüm korkusu doğumdan önce ve gebelik boyunca mevcutsa, çok 

yoğunsa ve doğumdan mümkün olduğunca kaçınılıyorsa, bu tokofobi olarak 

adlandırılan fobik bir durumdur.  
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Tokofobi üçe ayrılır;  

 

1. Primer tokofobi; fobik düzeyde ilk gebelikte görülen doğum korkusu,   

2. Sekonder tokofobi; geçirilmiş travmatik doğum sonrası oluşan fobik düzeyde 

korku, 

3. Gebelikte depresif bozukluğa sekonder olarak ortaya çıkan tokofobi 

(Kitapçıoğlu ve ark., 2008, Hofberg ve Ward, 2003).  

 

2.2.1.Primer Tokofobi  

 

Vajinal doğum korkusu gebe kalmadan önce başlamışsa primer tokofobi 

olarak adlandırılır. Primer tokofobi adölesan veya erken erişkinlik döneminde ortaya 

çıkabilir. Cinsel ilişki genellikle normaldir fakat kadın doğum eylemini önlemek için 

gebelikten kaçınır ve korunma yollarını arar. Bu kadınların doğum korkusu çok 

şiddetli olduğu için gebeliği sürdürmek yerine, bebeği istediği halde gebeliği 

sonlandırmak isteyebilir ya da gebe kalmadan önce bile doktorundan elektif sezaryen 

talep edebilir. Bunun yanı sıra primer tokofobisi olan kadınlar doğum korkusunun 

üstesinden çoğu zaman gelememekte, çocuksuz olarak kalmayı ya da evlat edinmeyi 

tercih etmektedir. Primer tokofobili kadınların birçoğu yetersizlik algıları nedeniyle 

utanç duymaktadır. Primer tokofobinin etiyolojisi, çok faktörlü ve karmaşık bir yapı 

gösterir, psikolojik ve sosyal faktörler öne sürülmüştür. Primer tokofobi esas olarak 

üç teori ile açıklanmaktadır  (Hofberg ve Ward, 2003, 2004). 

 

Kültür ile iliĢkili teori: Doğum korkusu nesilden nesile geçebilir. Bir 

annenin çözümlenmemiş korkutucu deneyiminin etkileri ikinci nesle aktarılabilir. Bu 

korkuyu kadın annesinden, yakınlarından duymuş olduğu korkunç doğum hikâyeleri 

ile oluşturur. Bu da göstermektedir ki psikolojik kalıtsallık örüntüsü olarak kadınların 

üreme adaptasyonları annelerinkine benzerdir (Hofberg ve Ward, 2003, 2004). Bu 

psikolojik kalıtımı göstermektedir ve daha çok ebeveynleri cinsellik yönünde 

olumsuz tutumları olan kızlar için vurgulanmış olduğu bildirilmiştir (Areskog ve 

ark., 1983, Uddenberg, 1974).  
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Anksiyete teorisi: Korku kaçmaya karşı oluşan bir cevaptır. Diğer insanların 

korkuya verdikleri yanıtlara tanık olmak ya da başkaları tarafından verilen tavsiyeleri 

dinlemek korkutucu deneyimleri öğrenmeye neden olabilir (Zar ve Wijma, 2001). 

Şiddetli doğum korkusu süreklik korku (trait fear) ve durumluk korku (state fear) 

şeklinde anksiyetede olduğu gibi değerlendirilebilir. Birçok gebe kadında doğum 

eylemi sırasında çok fazla stres ve gerginlik oluşur, yaşanan belirsizliğin derecesi 

veya endişe ve korku yüksek düzeydedir. Bu durum durumluk korkunun 

göstergesidir. Normal doğum sırasında durumluk korkunun derecesi, kadının olup 

bitenleri tehdit edici ya da tehlikeli olarak algılama eğilimine, zor ve tehlikeli olarak 

değerlendirdiği durumla başa çıkma yeteneğine, fizyolojik olarak bu durumunu 

yorumlamasına ve doğum eylemi esnasında fizyolojik başarısına bağlıdır (Wijma K 

ve ark., 1998, Spice ve ark., 2009).  

 

Durumluk korku gelip geçici iken, süreklik korku ise genellikle kadının daha 

karakteristik özelliklerini vurgulayan, doğum öncesi de dahil olmak üzere her türlü 

uyarana korku ile tepki verme eğilimidir. Süreklik özelliği olan doğum korkusu hem 

doğum öncesi hem doğum sonrası korku düzeyini etkiler.  Genetik faktörler yanı sıra 

doğum hakkında olumsuz duyum, bilgi ve birikimlerinin derecesi, daha önceki 

doğum eylemi sırasında yaşadığı olumsuz deneyimler süreklik korkudaki bireysel 

farklılıkların nedeni olabilir. Yüksek süreklik kaygı düzeyi olan kişiler, daha düşük 

olanlara göre durumluk korkuyu daha sık yaşamaktadırlar (Zar ve ark., 2002). 

Süreklik korku düzeyi yüksek olan kadınlar doğumu daha tehdit edici ve tehlikeli 

olarak algılama eğilimindedirler (Zar ve ark., 2001). Süreklik korkusu düşük olması 

kadınlarda doğum eylemi süresince eyleme ilgi ve uyanıklık ve negatif duygusal 

uyarılma seviyesini daha düşük oluşmasına, korkunun fazla olması ise eylem 

süresince duyguların daha yoğun yaşanmasına, algı ve davranış bozukluklarına 

böylece daha fazla belirsizliğe, daha yoğun korku ve endişe yaşanmasına neden olur 

(Zar ve ark., 2001). 

 

Hem süreklik korkunun hem de durumluk korkunun merkezinde kadının 

bilişsel süreci vardır ve bu onun kişisel korku deneyiminin anahtarıdır. Kadınların 

süreklik korkularının merkezini yakında ya da gelecekteki doğum sırasında ne 

olacağı hakkındaki kaygıları oluşturur (Zar ve ark., 2001). 
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Anksiyete duyarlılığının da kadınlarda doğum ağrısı algılamada önemli bir 

rol oynadığı kanıtlanmıştır (Lang ve ark., 2006, Curzik ve Jokic-Begic, 2011). 

Anksiyete duyarlılığı kişinin anksiyeteyle ilgili belirtilere (örneğin kalp çarpıntısı, 

kızarma ve solunum problemleri gibi) ve bu belirtilerin sonucu olarak bazı zararlı 

fiziksel, sosyal ve zihinsel sonuçları olacağına karşı korkuya eğilimini ifade eder 

(Reiss ve McNally, 1985).  

 

Travma ve cinsel istismar ile iliĢkili teori: Kadınların % 12‘ si 16 yaş 

öncesi cinsel istismara maruz kaldıklarını belirtmişlerdir (Baker ve Duncan, 1985). 

Çocukluk çağı cinsel istismara sekonder gelişen artmış oranda cinsel işlev bozukluğu 

(Oppenheimer ve ark., 1985), anoreksiya (Bryer ve ark., 1985), post travmatik stres 

bozukluğu (Lindberg ve Distad, 1985) ile birlikte daha yoğun psikolojik morbidite 

görülebilir. Çocukluk çağındaki cinsel taciz öyküsü, rutin takipler (pap smear) veya 

obstetrik bakımı da kapsayan jinekolojik muayene sırasında hoşnutsuzluğa (tiksinti, 

engelleme, kaçıs) sebep olabilir. Vajinal doğum travması ve hatta vajinal doğum 

düşüncesi bile geçmişte yaşanmış travmatik anıların yeniden canlanmasına ve bu 

durum, kadının bebek sahibi olmayı istemesine karşın, doğum korkusu yaşamasına 

ve doğumdan kaçınmasına yol açabilir (Hofberg ve Ward 2003). 

 

2.2.2.Sekonder Tokofobi / Posttravmatik Stres Sendromu  

 

PTSB nedir?  

 

DSM-IV-TR‘de TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) tanı ölçütleri 

çerçevesinde, tanımlanan nitelikteki bir olay sonrasında bir aydan uzun süren, aşırı 

uyarılmışlık, yeniden yaşantılama, kaçınma, dış dünyaya ilginin azalması tepkilerde 

yavaşlama ve yabancılaşma gibi özgül belirtilerle seyreden, klinik açıdan belirgin bir 

sıkıntı ve toplumsal, mesleki alanlarda ya da işlevselliğin diğer alanlarında 

bozulmasıyla giden psikiyatrik bir hastalık şeklinde tanımlanabilir (Battal ve 

Özmenler, 1997). (PTSB başlangıçta Vietnam savaşında görev alan erkekler arasında 

tanımlanmıştır. Savaş gazileri gibi risk altında olanlar yaralanmayanlar için PTSB 

oranı % 3.5, savaşta esir düşen gaziler arasında % 65 oranında değişmektedir 
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(Davidson  ve ark., 1991, Kluznik ve ark., 1986)). ABD toplumunda yapılan geniş 

örnekli bir çalışmada yaşam boyu TSSB görülme oranı % 6.5 olarak tespit edilmiş, 

kadınlarda sıklık erkeklerin iki katı kadar olduğu bulunmuştur. Türkiye‘de 1999‘ da 

gerçekleşen Marmara depremi sonrasında farklı merkezlerde yapılan epidemiyolojik 

çalışmalarda prevalans % 2-16 arasında değişmektedir (Tural ve ark., 2004).  

 

 PTSB Etyolojisi  

 

Temelde travmanın ana unsur olduğu TSSB‘nun gelişiminde birçok faktörün 

etkili olduğu bilinmektedir. Tartışmalar etyolojisinde özetle iki ana görüş üzerinde 

durmaktadırlar. Bunlardan biri travma sonucu meydana gelen değişiklikler, diğeri ise 

bireyde travma öncesinde de var olan yatkınlıktır. Aynı travmatik olayı yaşayan 

herkeste TSSB tablosu oluşmamaktadır bu nedenle hastanın travma kaynağına ne tür 

öznel anlamlar yüklediği üzerinde durulmaya başlanmıştır (Breslau ve ark., 1997). 

Travma için bireyde bu öznelliği kültürel, etnik, biyolojik, psikolojik, sosyal ve 

ailesel etkenlerin oluşturduğuna dair fikir birliğine varılmaktadır (Mason ve ark., 

1986). 

 

Kişisel yatkınlığı oluşturan etkenler arasında düşük sosyoekonomik düzey, 

bekar, dul veya boşanmış olma, çocukluk çağına ait olumsuz yaşam olayları (cinsel 

taciz, kaçırılma öyküsü gibi), düşük eğitim düzeyi, kadın cinsiyet, yetersiz sosyal 

destek, bir takım kişilik özellikleri (borderline, paranoid, antisosyal ya da bağımlı 

kişilik özellikleri taşıma, içe dönüklük, dışsal kontrol odağının yüksek olması) 

bulunmaktadır. Genetik ve fiziksel yatkınlık, yakın zamanda yaşanmış stresli yaşam 

olayları ve işlevsel olmayan başa çıkma tutumları, kişinin travmaya verdiği anlam, 

kurtulma ile ilgili suçluluk duygusu, aşırı öfke duyma, kişinin kendisinde veya ailede 

psikiyatrik hastalık öyküsü, alkol veya madde kötüye kullanım öyküsü olması da 

yatkınlık oluşturmaktadır (Geyran, 2000). Depresyon, sürekli anksiyetenin yüksek, 

stresle başa çıkma gücünün düşük olması, algılanan sosyal desteğin düşük olması 

PTSB meydana gelmesi ile ilişkili olduğunu göstermektedir (Czarnocka ve Slade, 

2000, McFarlane, 2000, Bramsen ve ark., 2000,  vanSon, 2005)  
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Sekonder tokofobi ve PTSB iliĢkisi  

 

Bazı kadınlar önceki gebelikteki travmatik olaydan sonra doğuma karşı korku 

ve kaçınma geliştirirler. Tipik olarak bu durum ‗travmatik‘ doğumdan sonra 

gelişirken ayrıca obstetrik normal doğumdan sonra da gelişebilir. Bazı kadınlar 

doğumdan sonra uykularını kaçıracak ve kâbuslar görmelerine neden olacak kadar 

şiddetli stres yasayabilirlerken (Beech ve Robinson, 1985), bazıları ise bebeği çok 

istedikleri halde kendilerini çok yoğun bir travma içinde hissettikleri için gelecekteki 

gebelikten kaçınmaktadırlar (Hofberg ve Ward, 2003).  

 

Doğum travması anne ve bebek için ciddi yaralanma veya ölüm tehditi içeren 

doğum sancısı ve doğum sırasında meydana gelen bir olaydır. Stresli bir deneyim 

çoğu zaman ağrı ancak ölüm ya da kontrolünü kaybetme korkusu da olabilir 

(Menage, 1993, Ryding ve  ark., 1998c). 

 

Post travmatik stres sendromunun doğumdan sonra değişik zamanlarda 

prevelansının %2-7 arasında olduğu ve son yıllarda yapılan çalışmalarda daha çok 

gelişmemiş ülkelerin endişe konusu olduğu bildirilmiştir (Czarnocka ve Slade, 2000, 

Olde ve ark., 2006, Adewuya, 2006). Kadınların üçte birinin ise ağır post travmatik 

zorlayıcı stres reaksiyonlarından muzdarip olduğu bildirilmiştir (Ryding ve ark., 

1997). Bu nedenle  bazı ülkelerde doğum sonrası stres klinikleri geliştirilmiştir 

(Allott,  1998).  

 

Sekonder Tokofobi ve Kısır Döngü Ġlkesi  

 

Acil sezeryan ve müdahaleli vajinal doğum bir sonraki gebelikte doğum 

korkusunu artırır (Areskog ve ark., 1983). Ayrıca gebeliği boyunca doğum korkusu 

çeken kadınlarda daha sonra acil sezeryan ve müdahaleli vajinal doğumda artış 

görülmektedir (DiRenzo ve ark., 1984, Areskog ve ark., 1983). Beklendiği gibi 

doğum şekli doğumdan sonra kadınların psikolojik durumunu etkiler. Ryding ve ark. 

(1998c) acil bir sezaryen veya müdahaleli vajinal doğum yapan kadınların elektif 

sezaryen veya normal vajinal doğum karşılaşan kadınlara göre doğum sonrası daha 

olumsuz psikolojik reaksiyonlar yaşadığını bildirdi. Gebe kadının tahmini doğum 
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hakkındaki beklentisi, deneyimleri ve doğum sırasındaki davranışları ile son derece 

alakalı olabilir. Doğumdan önceki değerlendirmesi ‗kısır döngü ilkesi‘ ile sonraki 

değerlendirmesini etkileyecektir (Wijma K ve Wijma B, 1992). Bazı kadınlar için bu 

korku yıllarca sürebilir (Melender ve Lauri, 1999).  

 

2.2.3.Depresyon Semptomu Olarak Tokofobi 

 

Kadınların Prenatal dönemde yasadıkları depresyon, daha nadir olarak 

kendisini tokofobiyle birlikte gösterebilir. Bu konuda doğumla ilgili morbid bir 

korku yoktur ve bu korku gebelik öncesi ve depresyon öncesi inançlarına tezat 

gösterir (Hofberg ve Brockington, 2000). Doğum korkusunun depresyon öyküsünden 

sonra güçlü bir risk faktörü olduğu bildirilmiş (Räisänen ve ark., 2013). Gebelikteki 

depresyon postpartum dönemde de devam ederse çocuğun ileri yaşamında bu 

durumdan olumsuz etkilenme riski de artmaktadır. Bu olumsuz etkiler; anne-bebek 

bağının kurulmasında sorunların oluşması, büyümede gerilik, motor ve dil 

gelişiminde gecikme, duygusal gelişimde bozukluk ve davranış problemleridir 

(Brenda ve ark., 2009, Field ve ark., 2004, Diego ve ark., 2009, Muzik ve ark., 

2009). Gebelik depresyonunun tüm bu olumsuz sonuç ve etkilerinin yanında, 

postpartum depresyon riskini yaklaşık 6.5 kat artırdığı belirlenmiştir (Bowen ve 

Muhajarine, 2006). Preterm doğumu da kapsayan olaylı obstetrik öykü, major 

konjenital anomali ve sezeryan doğum, tanı konmuş doğum korkusunun postpartum 

depresyonla ilişkili olduğu, gebelik öncesi veya gebelik sırasında depresyonu 

olmayan kadınlarda riskin düşük olduğu gözlenmiştir (Räisänen ve ark., 2013).  

 

Postpartum depresyon anne, çocuk ve aile için önemli neticeleri olan bir süreç 

olup çocuğun ihmal edilmesine, ailenin parçalanmasına, bireyin kendine zarar 

vermesine ve hatta özkıyıma bile yol açabilir (Karamustafaoğlu ve Tomruk, 2000, 

Hofberg ve Ward, 2003, Nur ve ark., 2004,  Ayvaz ve ark., 2006, Efe ve ark., 2009).  
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2.3.Dogum Korkusunun Prevelansı 

 

Dogum korkusu yaygındır ve primipar gebelerde multiparlardan daha sık ve 

şiddetli gözlenmektedir (Zar ve ark., 2001, Hofberg  ve Ward, 2003, Saisto ve  

Halmesmaki, 2003, Nieminen ve ark., 2009). Yapılan bir çalışmada nulliparlarda bu 

oran %30,7 iken multiparlarada %21,3 olarak açıklanmıştır (Jokic-Begic ve ark., 

2014). Orta derece doğum korkusu primipar kadınlar arasında daha yaygınken, 

şiddetli dogum korkusu ve bunun sonucu olarak  sezaryen olma isteğinin multipar 

kadınlar arasında daha yaygın olduğu gözlenmiştir (Spice ve ark., 2009). 

 

 Araştırmalar doğumla ilişkili korkunun yüksek prevelansta olduğunu 

göstermektedir.  Son çalışmalarda kadınların yaklaşık %80 ‗ninde doğumla ilgili 

birtakım endişeler olduğu, % 20‘sinin daha yoğun ve spesifik korkular yaşadığı ve % 

6-10‘ unun doğumun işlevsiz ya da sakat bırakmasından korktuğu bildirilmiştir. 

(Eriksson ve ark., 2006b). İsveç örneklerinde gebelerin %6-10 unda şiddetli doğum 

korkusu bildirilmiştir (Areskog ve ark., 1981, Waldenström ve ark., 2006)  buna 

karşılık Avusturya‘ da yapılan çalışmalarda gebelerin % 26‘sında oldukça şiddetli 

doğum korkusu olduğu ve ayrıca bu korku yorgunluk ve uyku yoksunluğuna neden 

olduğu açıklanmıştır (Fenwick ve ark., 2009, Hall ve ark., 2009). Fobiye paralel aşırı 

düzeyde olan korku % 2,4 oranında bulunmuştur. (Zar ve ark., 2002). Bir 

örneklemde Norveçte %5,5 oranla İsveçteki %5,3 orana benzer bulunmuş. 

(Geissbueler ve Eberhard, 2002, Heimstad ve ark., 2006).  

 

Areskog ve arkadaşlarının (1981) yaptıkları çalısmada orta derece doğum 

korkusu prevelansı %17, şiddetli doğumkorkusu %6 olarak tespit etmişlerdir. Başka 

bir çalışmada gebelerin %48‘inde orta düzeyde,%26‘sında yüksek düzeyde korku 

olduğunu bildirilmiştir. Körükçüoğlu ve ark. (2010) tarafından Türkiye‘de yapılan 

çalışmada şiddetli doğum korkusu prevalansı primiparlarda %46.6, multiparlarda 

%40 olarak belirlenmiştir.  

 

 

 

 



 

                                                                                                                         17 

 

2.4.Doğum Korkusunun Nedenleri 

 

1941 yılında Sontag bir kadının duygusal durumunun hamileliği 

etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunmuştur (Sontag, 1941). Sontag L Wanne 

duygusal durumunun çok bozulmuş olmasının fetüste artmış aktivite oluşturduğunu 

belirtmiştir. Daha sonra birçok araştırmacı anne korku ve anksiyetesinin nedenlerini 

ve sonuçlarını incelemişlerdir. Ağrı korkusu genellikle doğumdan korku nedeni 

olarak bildirilmektedir. Doğum sırasında analjezik ilaçlara ücretsiz erişen endişeli 

kadınlarda olumsuz doğum yaşama deneyimi ve postpartum dönemde şiddetli 

duygusal dengesizlik daha fazlaydı. Böylece batı toplumunda ‗ağrı korkusu‘ 

karmaşık birşeyi ifade etmenin  kültürel açıdan kabul görme yolu olabileceği 

düşünülmüştür (Areskog, 1986). Daha sonra gebe kadınlarda doğum korkusunun 

sebeplerinden birkaçının doğum ekibine güven eksikliği, onların yetersizliğinden ve 

doğum sırasında ölümden korkma olduğu bildirildi (Sjögren, 1997). Diğer çalışmalar 

ise en büyük korkunun fiziksel engelli veya konjenital malformasyonlu çocuk 

dünyaya getirme olduğunu ileri sürmüşlerdir (Areskog ve Kjessler, 1982, Szeverenyi 

ve ark., 1998). Çocukluk döneminde cinsel istismara uğramış kadınlar bu istismarın 

sebep olduğu sıkıntı ve çaresizliğin doğum deneyimi sırasında tekrar tekrar ziyaret 

edeceğinden ve zaten doğum sırasında acı çektikleri için tekrar travmatize olmaktan 

korktukları bildirilmiştir (Hofberg ve Brockington, 2001). 

 

Genel olarak ansiyete ikinci trimesterde biraz azalırken son trimesterde 

önemli hale gelir (Barnett ve Parker, 1986, Rofe ve ark., 1993). Yapılan çalışmalarda 

doğumda korkunun nedenleri biyolojik (ağrı korkusu), psikolojik (kişilik özellikleri, 

geçmişteki travmatik olaylar ve gelecekte anne olmayla ilişkili nedenler), sosyal 

(algılanan sosyal desteğin yetersiz olması, ekonomik problemler) ya da ikincil 

korkular (geçmişteki doğum deneyiminebağlı) olarak kategorize edilmiştir 

(Melender, 2002, Nerum ve ark., 2006). 

 

Ağrı korkusu: Parite durumundan bağımsız olarak doğum ağrısı korkusu 

genel ağrı korkusu ile ilişkilidir (Areskog, 1983, Melender, 2002) ve sezeryan 

taleplerinin en sık nedenlerinden biridir. Doğum korkusu ile 100 hamile kadınların 

üzerinde yapılan bir çalışmada, doğurmamış kadınların % 47 ‗si dayanılmaz ağrıdan 
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koktuğu bildirilmiş (Sjogren, 1997). İsveçte yapılan bir çalışmada sezeryan talebinde 

bulunan kadınların % 36 sının bu taleplerinin başlıca nedeninin ağrı korkusu 

olduğunu belirtildi (Ryding, 1993).  Finlandiya‘ da doğum yapmamış kadınların %15 

i genel olarak doğum ağrısından yakındılarıve bu kadınların % 19 unun ikinci 

gebeliğinde normal doğumu istemeyip sezeryan talep etmelerinin nedeninin ağrı 

olduğu bildirilmiştir (Saisto ve ark., 1999). Almanyada rastgele seçilmiş bir 

popülasyonda ağrı korkusu başta gelen korku nedeni değildi ve bebeğin sağlık 

endişesinden daha nadir görülüyordu (Neuhaus, 1994). Lethem (1983) tarafından 

‗ağrıdan kaçınma‘ olası ağrı deneyiminden kaçış veya önlemeyi amaçlayan öğrenilen 

davranışın sürdürülmesi olduğu şeklinde ilk kez tanımlanmıştır.   

 

Korku bilişsel işlevlere müdahale eder ve psikofizyolojik reaktiviteyi artırır, 

korkulu hastalar olası sinyalleri (tetikte olma) daha güçlü bir tepki ve onları tehlikeli 

olarak değerlendirirler. Korku insanların bilgiye verdiği tepki biçimini ve ağrı 

deneyimini nasıl değerlendirdiklerini etkiler (Asmundson  ve ark., 1999). Bu nedenle 

sezeryan ağrı önleme davranışının bir tezahürü olarak görülebilir.  

 

Vajinismus ve disparoni; Yapılan araştırmalarda ülkemizde en sık görülen 

cinsel sorunun vajinismus olduğu saptanmıştır (Çayan ve ark., 2004, Özdemir ve 

ark., 2006, Öniz ve ark., 2007, Doğan, 2008,). Cinsel işlev bozuklukları 

polikliniklerinde yapılan araştırmalarda vajinismus sıklığı %62,2-75,9, disparoni 

sıklığı %3,7-36,8 arasında değişmektedir (Çayan ve ark., 2004, Özdemir ve ark., 

2006, Doğan 2008,). Doğum sonrası disparoni gelişimine neden olan etkenler 

arasında; epizyotomide yara iyileşmesi ile ilgili sorun bulunması ve sezaryen doğum 

insizyonu, vajinal enfeksiyon, vajinanın girişinde hassasiyet gibi faktörler olduğu 

bildirilmiştir (Klein ve ark., 2009, Beucher, 2008, Solana ve ark., 2008). 

Çalışmalarda bazı kadınların vajinal doğum sonu cinsel sağlıklarından endişe 

ettikleri ve bu durumun sezeryanla doğum taleplerine sebep olabileceği rapor edilmiş 

olmasına rağmen, ağrılı cinsel ilişki öyküsü ile doğum korkusu arasında direk ilişki 

bulunup bulunmadığına dair herhangi bir çalışma bulunmamaktadır (Sultan ve 

Stanton, 1996, Ludwig ve Loeffler, 2001, Klein, 2004).  
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Önceki obstetrik deneyimler: Gebe kadında önceki olumsuz gebelik ve 

doğum deneyimi gelecekteki doğum için büyük bir korku gelişmesine katkı sağlar 

(Graham ve ark., 1999,  Melender, 2002, Fava ve ark., 1990) ve sezeryan taleplerinin 

en sık nedenlerinden biridir. Beş yıl önce ilk doğumlarını yapmış kadınlar üzerine 

yapılan bir çalışmada sezeryan olanların % 26‘sı, operatif vajinal doğum yapanların 

% 25‘i, spontan vajinal doğum yapanların % 10‘u nun hala gelecekteki doğumdan 

korktukları bildirilmiştir (Graham ve ark., 1999). Benzer şekilde diğer çalışmalarda 

acil sezeryan ciddi bir travma olarak yaşanmıştır (Ryding, 1991, Ryding ve ark., 

1997). Gebe kadınlarda yapılan iki retrospektif analiz çalışmasında daha önce acil 

sezeryana alınmış kadınları %46 ve % 50 sindeki doğum korkusu nedeninin acil 

sezeryan olduğu bildirilmiştir (Ryding, 1993, Ryding ve ark., 1998a, Saisto ve ark., 

1999). Sezeryan uygulandığında, çocuklarının (%49) veya kendilerinin (%26) 

ölmesinden veya yaralanmasından korktukları ve hayal kırıklığı (%53) hissettiği 

bildirilmiştir (Ryding ve ark 1998a). Komplikasyonlu doğum yapan kadınların %41 

inde ölüm korkusu bildirilmiştir (Sjögren, 1997). 

 

Doğum sırasında yetersiz olma korkusu: Yetersiz olma korkusu ile birlikte 

çoğu kez kişinin aklını veya gerçekliği kaybetme korkusu ve umutsuzluk ve 

çaresizlik duyguları olabilir. Bu tür korku kişinin çocukluğunda yaşadığı travmatik 

olayı gerçekleştirmesinin sonucu olabilir (terkedilme veya cinsel istismara uğrama 

gibi) (Melender, 2002).  Çocukluk döneminde yaşanan bu travmatik olayların 

genellikle aktif olarak unutulduğu ve kadın korkusunun  gerisindeki etmenleri 

anlamadığı bildirilmiştir. Sağlık personeline olan güvensizlik hissinin artan çaresizlik 

ve umutsuzluğa yol açtığı bildirilmiştir. (Rhodes  ve Hutchinson, 1994). Doğum 

korkusuna olan 100 kadından oluşan bir örneklemde, personele güven eksikliğinin 

korkunun en sık nedeni olduğu, ikinci en sık nedenin ise doğum yeteneğine sahip 

olmama korkusu olduğu bildirilmiştir (Sjögren, 1997). Doğum sırasında uygun 

olmayan davranışlarda bulunarak fetüse zarar verme korkusu veya birşeyleri yanlış 

yapma korkusu, doğum sırasında yetersiz olma korkusu ile yüksek oranda ilişkili 

bulunmuştur (Szeverenyi P ve ark., 1998, Melender, 2002). Bazı durumlarda çocuğa 

zarar vereceğine dair olan anlamsız korku, kadının çocuğa karşı bilinçdışı saldırgan 

duygularına veya çocuk sahibi olma konusunda çıkmaza girmesine sebep olabilir. 

Doğum korkusu ile ilgili birçok çalışmada, gebelik plansız olduğu ve kadının 
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psikolojik olarak gebeliğe ve doğuma adapte olması için gereken zamana sahip 

olamadığı bildirilmiştir (Toivanen, 2002). 

 

Fisher ve ark., (2006) doğum korkusunu prospektif ve retrospektif korku 

olarak incelemişlerdir. Prospektif korkunun sosyal boyutunu; bilinmezlik, anlatılan 

doğum hikâyeleri ve bebeğinin sağlığı için duyulan korku, kişisel boyutunu; ağrı, 

kontrol kaybı ve her bir doğumun eşsizliği oluşturmaktadır. Retrospektif korku ise 

önceki anlatılan deneyimlerden ve doğumun süresinden kaynaklanmaktadır. 

 

Primipar gebelerin doğum korkularının diğer nedenleri incelendiğinde; 

malformasyonlu ya da sakat bir bebeğe sahip olmaktan, operasyonlu doğumdan, 

yabancı bir ortamda yalnız kalmaktan, herhangi bir seyi yanlış yapmaktan, doğumun 

nasıl olacağı ile ilgili belirsizliklerle karşı karşıya kalmaktan (Spice ve ark., 2009), 

doğum ağrısından, doğumda gelişen problemlerden, (Serçekuş ve Okumuş, 2009; 

Geissbuehler ve Eberhard, 2002; Walsh, 2002; Ryding ve ark., 2003; Duff, 2004; 

Erikssonve ark., 2006) ölümden (Geissbuehler  ve Eberhard, 2002, Ryding ve ark., 

2003; Duff, 2004), doğum esnasındaki prosedürlerden, sağlık personelinin 

tutumlarından, doğumdan sonraki cinsel yaşamlarının etkilenmesinden (Kitapçıoğlu 

ve ark., 2008; Serçekuş ve Okumuş, 2009), kendisinin ve  bebeğinin doğum sırasında 

zarar görmesinden, doğum odasındaki çığlıklardan, sağlık personeline güven 

eksikliğinden, sosyal destek azlığından (Kitapçıoğluve ark., 2008 ), yalnızlıktan ve 

doğum esnasında kendini kaybetmekten (Nilsson ve Lundgre, 2009; Kitapçıoğlu ve 

ark., 2008) korktukları belirlenmiştir. 

 

Ebeveyn olma korkusu: Bir çift için çocuğun doğumu yetişkinlikte önemli 

kişilerarası geçişlerden biridir (Ruble ve ark., 1990). Batı toplumundaki kültürel 

değişimden dolayı anneliğin önemi ve beğenisi iş, kariyer ve özgürlük uğruna 

azalmıştır. Yirmibirinci Yüzyılda gerçek anne modellerinin eksikliği kişinin 

yenidoğan bakımıyla ilgili olarak kendi yeteneğiyle ilgili şüphelerinin artmasına 

neden olmuştur (Saisto ve Halmesmaki, 2003). Bu endişelerin doğum korkusu kadar 

yaygın olmadığı uygun hazırlık ve eğitim sonrası azaldığı belirtilmiştir (Standley ve 

ark., 1979). Anne rolüne uyum ve bebeği gebelik boyunca hissetme, anne rolüne 

adaptasyonu sağlamaktadır (Fowles, 1996). 
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Doğum korkusu yaĢayan kadınların kiĢilik özellikleri: Literatürde doğum 

korkusu ile ilişkili kişilik özelliklerini konu alan çalışmalar kısıtlıdır. Bazı kişilik 

özelliklerinin ve sosyoekonomik faktörlerin gebeliğe bağlı anksiyete ve doğum 

korkusu ile güçlü ilişkisi vardır. Ayrıca anksiyetenin, nörotizmin, savunmasızlığın, 

depresyonun, düşük benlik saygısının, tatminsizliğin, eşe karşı olan 

memnuniyetsizliğin, sosyal destek azlığının her birinin doğum korkusu ile yüksek 

ilişkili olduğu gösterilmiştir (Saisto ve ark., 2001a).  Eşe karşı olan memnuniyetsizlik 

hissinin gebeliğe bağlı anksiyete ile güçlü ilişkisi olduğu ve şiddetli doğum 

korkusuna neden olduğu bildirilmiştir. Gebe kalmamış kadınlar, gebe kalmış 

kadınlara göre vaginal doğumdan daha çok korkmakta ancak gebe kadınlar daha sık 

genel anksiyeteye yatkın olma eğilimindedir (Zar ve ark., 2001). Klinik anksiyete 

bozukluğu çoğunlukla normal doğum korkusu ile ilişkilidir (George ve ark., 1987). 

Eşlerin yaşamla ve birbirleriyle olan memnuniyetsizliğinin, kadında gebeliğe bağlı 

anksiyeteye ve doğum korkusuna katkıda bulunduğu, ilişki memnuniyetsizliğinin 

depresyon gibi psikolojik durumlara sebep olabileceği bildirilmiştir (Saisto ve ark., 

2001a). Sosyoekonomik faktörleri düşük olan, işsiz olan ve babasız büyüyen 

kadınların, istikrarlı eş ilişkisi olan ve çalışan kadınlara göre daha çok doğumla 

ilişkili anksiyete ve doğum korkusu yaşadıkları rapor edilmiştir (Saisto ve ark., 

2001a; Melender, 2002) 

 

Depresyona meyilli olan kişilerde doğum korkusunun daha sık olabileceğine 

yönelik veriler mevcuttur. Doğumdan sonra devam eden depresyon ve önceki 

gebelikteki olumsuz duygular sonraki doğum deneyimini etkileyebilir (Saisto ve ark., 

2001b). Depresyon kadının diğer kişisel özellikleri ile son derece ilişkilidir. 

Depresyonu olan hasta tanı almakta gecikebilir, bu duruma hastanın depresyonu 

inkar etmesinin sebep olabileceği düşünülmektedir. Doğum korkusu gizli 

depresyonun işareti olabilir, depresyon tanısı konulup tedavi edildiği zaman büyük 

olasılıkla hasta ve eşinin yaşam kalitesini artıracaktır (Saisto ve Halmesmaki, 2003). 

 

Yazarlar prenatal adaptasyonu yüksek olan kadınların doğuma daha hazırlıklı 

olduğunu, doğum sırasında kontrolleirini daha yüksek düzeyde sağladıklarını, daha 

iyi eş ilişkilerine sahip olduklarını göstermişlerdir. Ayrıca bu tür kadınların 

postpartum dönemdeki uyum sorunları ile daha iyi başa çıktıkları, özgüvenlerini daha 



 

                                                                                                                         22 

 

yüksek seviyede sergiledikleri, anne rollerine ve hayatlarına karşı daha yüksek 

düzeyde memnuniyet duydukları bildirilmiştir (Ho ve Holroyd, 2002; Kiehl ve 

White, 2003; Shin ve ark., 2006; Deave ve ark., 2008). Doğum korkusu düşük eğitim 

düzeyi, genç yaş ve işsizlikle de ilgilidir (Körükçü ve ark., 2010). Orta ve aşırı 

düzeyde doğum korkusu kan fobisi, hayvan fobisi, panik rahatsızlık hikâyesi 

olmayan agorofobiyi içine alan fobiler ile de ilişkili olduğu gözlenmiştir (Zar ve ark., 

2002). 

 

Turner ve ark., (2008) yapmış olduğu çalışmada, epilepsisi olan gebelerin 

yaşadığı doğum korkusu oranının sağlıklı gebelerden oldukça yüksek olduğu 

görülmüştür. 

 

Multipar kadınlardaki şiddetli doğum korkusu vakumla doğum ya da acil 

sezaryen gibi travmatik doğum deneyimlemekle ilgili bulunmuştur (Spice ve ark., 

2009). Eriksson ve ark., (2007) erkekler üzerinde yapmış olduğu çalışmada 

erkeklerin korkuları primer olarak eşlerinin ve çocuklarının yaşam ve sağlıkları ile 

ilişkili olduğunu gözlemlemişlerdir. 

 

2.5.Doğum Korkusunun Olumsuz Sonuçları 

 

Önceki çalışmalar şiddetli doğum korkusu yaşayan kadınların hipertansiyon, 

preeklempsi (Kurki ve ark., 1995) preterm doğum (Hedegaard  ve ark., 1993; Dole 

ve ark., 2002) ve acil sezeryan sırasında komplikasyonları daha çok yaşadıklarını 

göstermişlerdir (Ryding ve ark., 1998b). Doğum sırasında ekstra ağrı kesici 

kullanımı, (Andersson ve ark., 2004; Alehagen  ve ark., 2005 ) uzun süreli doğum ve 

travma anksiyetesi, (Söderquist ve ark., 2009) ve korku yaşayan kadınların 

bebeklerinin daha düşük doğum ağırlıklı, duygusal ve davranışsal sorunlarla 

muzdarip olması gibi birçok olumsuz durum için risk altında olduğunu 

göstermektedir (de Bruijn., 2010).  

 

Doğum korkusu olan kadınların bebeğin hareketleri ile ilgili endişelerinden 

ve kasılmalar sırt ağrıları gibi fiziksel şikayetlerinden dolayı annelik bakım 
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ünitelerini daha sık ziyaret etmek istedikleri, bu nedenle daha sık sağlık kaynaklarını 

kullandıkları bildirilmiştir (Forde, 1992). 

 

2.6.Dogum Korkusunun Tedavisi 

 

Vajinal doğum korkusu tedavisi üzerine yapılan çalışmalar kısıtlıdır ve nasıl, 

nerede ve kim tarafından makul tedavinin verileceğine dair görüş birliği 

bulunmamaktadır (Bewley ve Cockburn, 2002). Doğum korkusunun tedavisinin 

amacı gelecek doğumla ilişkili belirsizlikleri kabul edebileceği bir şekilde, 

hamileliğini ve doğum ile ilgili kaygı kontrolü için kadına yardımcı olmaktır. 

Tedavinin sonucunda, doğum korkusu olan kadınların %50-87‘si normal doğuma 

hazırlanabilir ve sezeryan önlenebilir (Bewley ve Cockburn, 2002). Doğum 

korkusunun hafifletilmesine yönelik çalışmalar 1920‘lere dayanmaktadır (Dick-

Read, 1944) 1950‘lerde psikoproflaksi (Vellay P ve  Vellay Y, 1956), yakın 

zamanlarda ise hipnozun faydaları araştırılmıştır (Hofberg ve Ward, 2003). 

 

Doğum hazırlığı ve desteği gebelik ve doğum boyunca tüm gebe kadınlar için 

esas unsurlardır. Eğitim ve iletişim bebeğin sağlığı üzerine olan kaygıları azaltır 

(Klusman, 1975). Gevşeme tekniği ve ağrıyla baş etme yöntemleri genel anksiyeteyi 

azaltmak için gereklidir. (Klusman, 1975; Crowe ve von Baeyer, 1989). Bu 

yöntemlerin sonucu doğum memnuniyetine ve bu menuniyetin önemli belirleyicisi 

olan gelişmiş güvene yol açar (Crowe ve von Baeyer, 1989; McCrea ve Wright, 

1999). 

 

Gebelik boyunca pozitif bilişsel adaptasyona grup oturumları ile ulaşılabilir. 

(Affonso, 1999), psikoterapi çeşitleri ağır ve pahalı olsa da basit ve özel danışmanlık 

(psikoeğitim) ile kombine edilerek faydalı olabilir. Kısa, süresinin değiştirilebilir ve 

problem odaklı olması sebebiyle bilişsel yaklaşım doğum korkusu için oldukça 

uygun bir yaklaşımdır. Bilişsel terapinin temel prensibi,  terapistin aktif rolü ile 

birlikte hedef probleme odaklanmak ve sınırlı süre içinde problemi yeniden formüle 

etmektir. Bazı durumlarda geçmişteki şiddetli travmatik olaylar ve eşlik eden 

psikiyatrik problemler varlığında tercihen hamilelik sonrası uzun terapilere ihtiyaç 
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vardır. Klinik düzeyde anksiyete, depresyon, panik bozukluk olmadıkça medikal 

tedaviden kaçınılır (Saisto ve Halmesmaki, 2003).  

 

Geleneksel bakıma kıyasla psikoeğitim grubuna katılan kadınların daha az 

korkulu doğum deneyimi yaşadıkları ve doğum sonu depresif belirtileri daha az 

yaşadıkları, anneliğe daha iyi uyum sağladıkları gözlenmiştir (Rouhe ve ark., 2015). 

Doğum eylemi süresince anksiyete ve korkuyu azaltmak için antenatal egitim, nefes 

alma teknikleri, hidroterapi, hipnoz, epidural ve narkotik ağrı kesiciler ve doula 

(doğum yardımcısı /dogum destekçisi/dogum koçu) gibi yaklaşımlar kullanılmaktadır 

(Hunter, ve ark 2011). Sjögren ve Thomassen‘ in (1997) çalışmasında psikosomatik 

destekle doğum korkusu yasayan 100 kadından 56‘ sının tedaviden sonra sezaryen 

taleplerini geri çektiği belirlenmiştir. Bu çalışmada bireysel tedavi kullanılmıştır, 

bazı durumlarda eşlerin veya tüm ailenin tedaviye dahil edilmesi büyük fayda 

sağlamaktadır. 

 

Dört farklı düzeyde karşılama ve tedaviyi içeren PLISSIT (permission; izin 

verme, limited information; sınırlı bilgi, specific suggestions; özel öneriler, intensive 

therapy; yoğun terapi) modeli doğum korkusu tedavisine de adapte edilebilir (Saisto 

ve Halmesmaki, 2003). İkinci kez doğum yapacak olan kadınlarda, önceki doğum 

deneyiminde yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle edindiği doğum korkusuna sebep 

olan durumların çoğu çözülebilir. Gebenin önceki doğumu esnasında deneyimlediği 

duygularını sonraki doğumunu planlamadan önce kabul etmek ve tartışmak, daha 

sonra kadınların geçmiş deneyimlerine göre gelecekteki doğumlarını planlamak 

önerilmiştir. İkinci doğumunu yapacak kadınlar için ağrıdan kurtulmanın planı ilk 

defa doğum yapacak kadınlarınki gibi planlanması önerilmiştir (Saisto ve 

Halmesmaki, 2003). 

 

2.7. D Tipi KiĢilik 

 

D tipi kişilik artmış olumsuz duygulanımı (negatif affekt-NA) deneyimleme 

eğilimi ve sosyal ortamlarda bu duyguların ifadesini baskılama (sosyal inhibisyon-

SI) ile karakterizedir. NA olumsuz duyguları yaşamaya eğilimi gösterir (Watson and 

Pennebaker, 1989). NA eğilimi yüksek olan bireyler olaylar karşısında disfori, endişe 
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ve sinirlilik duygularını fazla yaşarlar. SI sosyal etkileşim sırasında  duyguların ve 

davranışların ifadesini baskılama eğilimini gösterir (Asendorpf ,1993). SI alt ölçek 

puanı yüksek olan bireyler sosyal ortamlarda kendilerini baskılanmış, gergin ve 

emniyetsiz hissetmeye eğilimlidirler. SI ve NA karakterize etme özelliği yüksek olan 

bireylerin kendini ifade ederken aşırı kontrolcü davrandıkları, etrafı gözlemleyerek 

diğer insanlardan gelebilecek olan olumsuz reaksiyonlar kendilerinde huzursuzluk 

hissi oluşturduğu için  bu reaksiyonları önlemeye çalıştıkları bildirilmiştir (Bolger 

and Zuckerman, 1995; Eisenberg ve ark.,1995). D tipi kişilik olumsuz sağlık 

sonuçları ile belgelenmiştir (Mols ve Denollet, 2010). Çalışmalar D tipi kişiliğin 

kardiyak hastalarda 3 kat artmış kötü prognoz ve morbidite ile ilişkili olduğunu 

göstermiştir (Denollet ve ark., 2010).  Sadece kardiyovasküler hastalıklarla değil 

ayrıca depresyon, anksiyete, somatizasyon, post travmatik stres bozukluğu gibi bir 

takım psikiyatrik patolojilerle de ilişkili olduğu çalışmalarda gösterilmiştir (De Fruyt 

ve Denollet, 2002; Pedersen ve Denollet, 2004). D tipi kişilik özelliğinin genel 

popülasyonda %21, koroner arter hastalarında %28, hipertansif hastalarda %53, 

oranında gözlendiğini ve kardiyovasküler morbidite ile ilişkili olduğu bildirilmiştir 

(Denollet, 2005). Uzun dönemli çalışmalar bu kişilik modelinin olumsuz 

duygulanımının, özkıyım girişimi ile ilişkili olduğunu göstermiştir (Langhinrichsen-

Rohling ve ark., 2004; Fushimi ve ark., 2005). Buna ek olarak kişiler arası anksiyete 

ve sosyal yetersizlik hissi de yine özkıyım riski ile ilişkili bulunmuştur (Hall ve ark., 

1999). Mortalite ile bağlantılı olan D tipi kişilik özelliği, yaşam kalitesi, fiziksel ve 

ruhsal sağlığın düşük algılanması da dahil olmak üzere subjektif hasta raporları ile 

ilişkili bulunmuştur (Versteeg ve ark., 2012). Williams ve ark. (2008) tarafından 

sağlıklı genç yetişkinlerde yapılan büyük bir örneklem çalışmasında D tipi kişilik 

özelliği olan bireylerde, sağlık yararına yapılan davranışların daha az görüldüğü 

bildirilmiştir. Örneğin daha az düzenli tıbbi kontrol yaptırdıkları ve düzenli yemek 

için daha az zaman harcadıkları (Williams ve ark., 2008), daha çok sigara içtikleri, 

daha az egzersiz yaptıkları gözlenmiştir (Gilmour ve Williams, 2012).  

 

Çalışmalar diyabetle D tipi kişilik özelliği arasında önemli ilişki olduğu, D 

tipi kişilik özelliği olan Tip 2 diyabetli yetişkinlerle yapılan bir çalışmada sedanter 

yaşam tarzları olduğu (Nefs ve ark., 2012), düşük sosyal destek, stresli yaşam 

olayları, yalnızlık hissi, diyabete özgü sıkıntı, depresyon ve anksiyete semptomları 



 

                                                                                                                         26 

 

ile olumsuz duygulanım ve sosyal baskılanma bileşenlerinin önemli ilişkisi olduğunu 

saptamıştır (Nefs ve ark., 2012; Simson ve ark., 2008). Bazı çalışmalar D tipi kişilik 

özelliği ile yüksek kan basıncı, kolesterol düzeyleri ve obezite gibi biyomedikal risk 

faktörleri arasında  bir ilişki olduğunu bildirmiştir (Hausteiner ve ark., 2010; 

Mommersteeg ve ark., 2010; Einvik, 2011). Ergen astım hastalarında yapılan bir 

çalışmada D tipi kişilik özelliğinin astımın ilerlemesine aracılık ettiği, bu durumun 

olumsuz duygulanımla ilişkili olduğu gözlenmiştir (van de Ven ve ark., 2013).  

 

Literatürde kişilik özelliklerinin doğum korkusuna etkisini araştıran 

çalışmalar sınırlıdır ve D tipi kişilik özelliklerinin doğum korkusuna etkisini araştıran 

yapılmış çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamız bu konuda bir ilk olma özelliği 

taşımaktadır.  
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3.GEREÇ ve YÖNTEM  

 

3.1.AraĢtırmanın Amacı ve Tipi  

  

Bu çalışmada gebelerde normal (vajinal) doğum korkusunun D tipi kişilik 

özelliği, depresyon ve anksiyete ile ilişkisinin incelenmesi amaçlandı. Ayrıca 

sosyodemografik veriler ile beraber depresyon ölçeği, algılanan sosyal destek ölçeği, 

Wijma doğum beklentisi/deneyimi ölçeği, durumluk-sürekli kaygı ve D tipi kişilik 

ölçekleri kullanılarak doğum korkusunun ilişkili olabileceği faktörlerin analiz 

edilmesi planlandı. Çalışma kesitsel vaka kontrollü bir araştırmadır. 

 

3.2.AraĢtırmanın Yapıldığı Yer ve Evren 

 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine 

Ocak 2015-Haziran 2015 tarihleri arasında altı ayda başvuran 18 yaş üstü, okuma-

yazma bilen rutin kontrollerine gelen, gönüllü 3. trimester gebe kadınlar çalışmaya 

dahil edilmiştir. Araştırma dahilinde görüşülen 221 hasta ile çalışma tamamlanmıştır. 

 

3.3.ÇalıĢmaya Alınma ve Alınmama Kriterler 

 

Üçüncü trimesterde gebeliği olan, okuma yazma bilen, çalışmaya katılmayı 

kabul eden, mental retarde olmayan, psikotik bozukluğa sahip olmayan, tıbbi 

komplikasyonu (plasenta previa, hiperemezis gravidarum, preeklemsi, diyabet vs) 

bulunmayan, bebeğinde gelişme geriliği, konjenital anomali gibi bir durumu 

olmayan, çoğul gebeliği olmayan, tedavi gebeliği olmayan (IVF gibi) anneler bu 

çalışmaya dahil edilmiştir. 

 

3.4.Verilerin Toplanması  

 

Çalışma öncesinde her katılımcıdan Dünya Tıp Birliğinin Helsinki 

Deklarasyonu ile uyumlu aydınlatılmış onam formu alındı. Sosyodemografik veri 

formu ile birlikte geçmiş psikiyatrik öykü tarafımızca katılımcılara uygulandı. Daha 

sonra doğum sonrası depresyon ölçeği, algılanan sosyal destek ölçeği, D tipi kişilik 



 

                                                                                                                         28 

 

ölçeği, wijma doğum beklentisi/deneyimi ve durumluk-sürekli kaygı ölçeği  

katılımcılar tarafından dolduruldu. 

 

3.5.Veri Toplama Araçları  

 

3.5.1.Sosyodemografik Veri Formu 

          

Araştırmaya katılan bireyin tanıtıcı bilgilerini içeren ve doğumla ilgili 

korkularını sorgulayan 2 formdan ve toplam 53 sorudan oluşan görüşme formu,  

konu ile ilgili literatür taranarak tarafımızca hazırlanmıştır. Hazırladığımız veri 

formu birinci formda; yaş, medeni durum, eğitim durumu, daha önce psikiyatrik 

problem yaşayıp yaşamadığı, önceki doğumda herhengi bir komplikasyon yaşayıp 

yaşamadığı gibi değişkenler dışında form ikide yer alan doğum sırasında ve 

sonrasında yaşanabilecek endişelerle ilgili sorulardan oluşmaktadır. Bu değişkenlerle 

doğum korkusu arasındaki ilişkiyi çalışmayı amaçladık.  

 

3.5.2.Edinburg Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği 

    

Edinburg Doğum Sonu Depresyon Ölçeği (EDSDÖ), doğum sonrası 

dönemde depresyonun riskini belirlemeyi, depresyon düzeyini ve şiddet değişimini 

ölçmeyi amaçlayarak  geliştirilmiş, bir kendini değerlendirme ölçeğidir (Cox ve ark., 

1987). Türkçe‘ye Engindeniz ve arkadaşları tarafından uyarlanmıştır. Toplam 10 

sorudan oluşan ölçek, dörtlü likert tipi ölçüm sağlamaktadır. Ölçeğin 3, 5, 6, 7, 8, 9 

ve 10. maddeleri giderek azalan şiddet gösterir ve puanlama 3, 2, 1, 0 biçimindedir. 

1., 2. ve 4. maddeler ise 0, 1, 2, 3 biçiminde puanlanır. Ölçeğin toplam puanı bu 

madde puanlarının toplanması ile elde edilir. Ölçeğin kesme puanı 12/13 olarak 

bildirilmiştir. (Aydemir ve Köroğlu, 2006).  

 

Engindeniz‘in yaptığı geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasında, bu ölçeğin iç 

tutarlılık katsayısı (Cronbach  Alpha) 0,79; iki yarım güvenilirliği 0,80; kesme 

noktası 12/13 alındığında duyarlılığı 0,84; özgüllüğü 0,88; pozitif tahmin ettirici 

değeri 0,69 ve negatif tahmin ettirici değeri 0,94 olarak bulunmuştur. EDDÖ ile 
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Genel Sağlık Anketi arasındaki korelasyon r: 0,7 (p<0,001) bulunarak geçerlilik 

kabul edilmiştir (Karaçam ve Kitiş, 2007; Engindeniz ve ark., 1997).  Her bir soru 0-

3 arasında puanlanmıştır ve en düşük puan 0, en yüksek puan 30‘dur.  

 

3.5.3. D Tipi KiĢilik Ölçeği  

     

D tipi kişilik negatif duygulanımla ve sosyal ilişkilerde kendi ifadesini 

baskılama ile karakterize spesifik kişilik özelliklerini temsil etmekte ve çeşitli 

psikopatoloji ve tıbbi koşulların artmış riski ile ilişkilendirilmektedir. D tipi kişilik D 

tipi kişilik skalası ile ölçülmektedir  (DS14; Denollet 2005). 14 maddeden oluşan bu 

ölçek, her biri 7 maddeden oluşan olumsuz duygulanım (NA) ve sosyal baskılanma 

(SI) adı altında iki alt ölçekten oluşmaktadır.  Katılımcılar her iki alt ölçek için de 

toplam puan 10 ve üzerindeyse D tipi kişilik özelliğine sahip olarak kabul 

edilmektedir (Denollet, 2005). 

  

Ülkemizde D tipi kişilik ölçeğinin hemodiyaliz hastalarında 2 alt 

değerlendirme grubu için iç tutarlık katsayısı sırasıyla 0,82 ve 0,81 olarak 

saptanmıştır ve D tipi kişilik ölçeğinin D tipi kişiliği belirlemek için uygun, geçerli 

ve güvenilir olduğu söylenmiştir (Alçelik ve ark., 2012). 

          

 SI, Duygularını ve davranışlarını dışarıya yansıtmama, inhibe etme, 

reddedilme, onaylanmama korkusu, sosyal etkileşimlerde rahatsızlık, suskunluk ve 

sosyal duruş eksikliğini yansıtırken NA ise negatif duyguları yaşamaya eğilimi 

yansıtır. Sorular 0‘la 4 arası puanlanır. 1, 3, 6, 8, 10, 11, 14 numaralı sorular sosyal 

inhibisyon 2, 4, 5, 7, 9, 12, 13 numaralı sorular ise negatif duygulanım 

değerlendirmede kullanılır.  1. ve 3. sorular ise ters puanlandırılır. Her iki alt grubu 

temsil eden yanıtların toplanması ile sosyal inhibisyon ve negatif affekt puanları 

belirlenir. Her iki alt gruptan 10 ve üzeri puan alanlar D tipi kişiliğe sahip olarak 

değerlendirilir (Denollet, 2005). 
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3.5.4. Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği 

 

Bu ölçek, üç önemli kaynaklardan, yani aile, arkadaşlar, ve önemli diğer 

kişilerden algılanan desteğin değerlendirmesini yapar. Bu ölçek 1 (kesinlikle evet)' 

den 7 (kesinlikle hayır)'ye kadar derecelenmiş 12 maddeden oluşur (Zimet ve ark., 

1988). Orijinal ölçeğin cronobach alfa değeri aile alt ölçeği için 0.87, arkadaş alt 

ölçeği için 0.85, önemli diğer kişiler için 0.91 ve toplam 0.88‘ dir. Ölçek Eker ve 

Arkar tarafından Türkçe‘ ye uyarlanmıştır, Türk toplumundaki değerler 0.79, 0.82, 

ve 0.86  bulunmuştur (1995).   

 

Ölçeğin tamamından alınabilecek en düşük puan 12, en yüksek puan 84‘tür. 

Ölçeğin kesme değeri yoktur. Yüksek puanlar, algılanan desteğin yüksek oluşuna, 

düşük puanlar ise desteğin algılanmadığına ya da destekten yoksun oluşu 

belirtmektedir. 

 

3.5.5. Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği 

 

STAI (State-Trait Anxiety Inventory) Durumluk-Süreklik Kaygı Envanteri: 

Spielberger ve arkadaşları tarafından geliştirilen bu envanter, her biri 20 sorudan 

oluşan sürekli ve durumlu olmak üzere iki alt ölçekten oluşmaktadır. 14 yaş üstü 

bireylere uygulanabilmektedir. Durumluluk kaygı ölçeği, bireyin belirli bir anda ve 

belirli koşullarda kendini nasıl hissettiğini, sürekli kaygı ölçeği ise bireyin içinde 

bulunduğu durum ve koşullardan bağımsız olarak kendini nasıl hissettiğini belirler. 

Durumluluk ve Süreklilik Kaygı Envanterinin Türkçeye adaptasyonu, geçerlilik ve 

güvenirlilik çalışması Öner ve Le Compte tarafından yapılmıştır. Yapılan çalışmalar 

Sürekli Kaygı Alt Ölçeği için test-tekrar test güvenirliği katsayılarının 0.71 ile 0.86 

arasında, KR-20 güvenirlik katsayılarının 0.83 ile 0.87 arasında değiştiğini 

göstermiştir (Öner ve Lecompte, 1998).  

 

İki ölçeğin de yanıtlandırılması sırasında süre kısıtlaması yoktur. Durumluk 

ve Sürekli Kaygı Ölçeği‘nde 42‘nin üzerindeki puanlar ―yüksek kaygı düzeyi‖ olarak 

kabul edilmektedir. Durumluk - Sürekli Kaygı Envanterlerinde bazı maddeler ters 
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puanlanır. Durumluk Kaygı Envanterinde 1,2,5,8,10,11,15,16,19 ve 20. maddeler 

ters puanlanırken, Sürekli Kaygı Envanterinde ise 21,26,27,30,33,36 ve 39. maddeler 

ters puanlanmaktadır. Doğrudan ve tersine dönmüş ifadelerin ayrı ayrı toplam 

puanları bulunduktan sonra doğrudan ifadeler için elde edilen toplam puandan, ters 

ifadelerin toplam puanı çıkartılır. Bu sayıya, önceden belirlenmiş ve sabit bir değer 

eklenir. Durumluk Kaygı Envanteri için bu sabit değer 50, sürekli kaygı envanteri 

için 35‘dir. Her iki ölçekten elde edilen toplam puan 20 ile 80 arasında değişir. 

Toplam puan ne kadar büyükse kaygı seviyesi o kadar yüksek veya toplam puan ne 

kadar küçük ise kaygı seviyesi de o kadar düşük olarak yorumlanır (Öner ve 

Lecompte, 1983). 

 

3.5.6. Wijma Dogum Beklentisi / Deneyimi Ölçegi (W-DEQ) A Versiyonu  

 

Klaas ve Barbro Wijma tarafından W-DEQ, kadınlara doğumdan önceki 

beklentileri (versiyon A) ile doğumdan sonraki deneyimlerini (versiyon B) 

sorgulayan sorular yönelterek, doğum eylemi sırasında ve sonrasında doğuma ilişkin 

yaşanan korkunun şiddetini ölçmek üzere geliştirilmiştir (Wijma ve ark.,1998). 

―Wijma Dogum Beklentisi / Deneyimi Ölçegi A Versiyonunun Türkçe‘ ye 

uyarlamasını 2009 yılında Hikmet Öznur Körükçü yapmıştır. W-DEQ orijinal 

geçerlik güvenirlik çalışması, 96‘sı primipar, 100‘u multipar olan 196 kişi ile 

yapılmıştır W-DEQ 33 maddeden oluşan bir ölçektir. Ölçekteki yanıtlar altılı likert 

tipte,  0‘dan 5‘e kadar numaralandırılmıştır. Sıfır ―tamamen‖, 5 ise ―hiç‖ seklinde 

ifade edilmektedir. Ölçekte minimum puan 0 iken, maksimum puan 165‘dir. Madde 

toplam puanın yüksek olması yüksek düzeyde korkuyu göstermektedir. Kesme 

değeri olarak 85 puan baz alınmaktadır. Klinik düzeydeki korkuyu 85 ve üzeri 

göstermektedir. 

- W-DEQ skor ≤37 hafif düzeyde, 

- W-DEQ skor = 38-65 orta düzeyde, 

- W-DEQ skor = 66-84 siddetli düzeyde, 

- W-DEQ skor ≥85 klinik düzeyde korkuyu göstermektedir. 

Ölçekte bulunan negatif yüklü sorular (2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 19, 20, 24, 25, 27, 31) 

ters yönde çevrilerek hesaplanmaktadır. Ölçegin Cronbach Alfa degeri primipar 

gebeler için 0.88, multipar gebeler için 0.90 olarak saptanmıştır (Körükçü, 2009). 



 

                                                                                                                         32 

 

3.6.Ġstatistiksel Analiz  

 

Veriler SPSS 15 programı kullanılarak değerlendirildi. Değişkenler 

ortalama±standard sapma olarak verildi. Tüm veriler, Kolmogorov–Smirnov testi ile 

normal dağılıma uygun olup olmadığına bakıldı. Katagorik verilerin karşılaştırması 

Chi-square ve Fisher Exact testi ile; parametrik veriler ise t testi kullanılarak 

karşılaştırıldı. 
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4. BULGULAR  

 

Çalışmaya gebeliğinin 3. trimesterinde olan 221 kadın dahil edildi. 

Araştırmaya katılan gebelerin tüm grup verileri incelendiğinde yaş ortalamasının 

27,41±5,36 (min:18, max:46), doğum sayısı ortalamasının 1,84±0,89 (min:1, max:7), 

kürtaj sayısı ortalamasının 0,43-0,9 (min:0, max:5), ölü doğum sayısı ortalamasının 

0,23±0,49 (min:0, max:2) olduğu görüldü.  

 

Çalışmaya alınan gebeler D tipi kişilik özelliği olan (n=66) ve olmayan 

(n=155) olarak iki gruba ayrıldı. Katılımcılar arasında D tipi kişilik özelliği sıklığı 

%29,8‘ di. Sosyo-demografik özelliklerine bakıldığında D tipi olan grubun yaş 

ortalaması 26,69±5,20 (n=66), D tipi kişilik özelliği olmayan grubun yaş ortalaması 

27,72±5,42 idi (n=155), iki grup arasında yaş açısından istatistiksel anlamda fark 

yoktu (p=0,194), D tipi kişilik özelliği olan grubun %69,7‘si ilköğretim (n=46), 

%22,7‘ i lise (n=15), % 5‘i yüksekokul (n=5); D tipi kişilik özelliği olmayan grubun 

%51‘i ilköğretim (n=79), %29‘u lise (n=45), %20‘si yüksekokul (n=31)  mezunuydu. 

D tipi kişilik özelliği olan grubun istatistiksel olarak anlamlı oranda düşük eğitim 

seviyesinde olduğu gözlendi (p=0,019).  

 

D tipi kişilik özelliği olan grubun %87,9‘u çalışmıyor, D tipi olmayan grubun 

%82,6‘sı çalışmıyordu (n=128). İki grup arasında çalışma durumu açısından 

istatistiksel açıdan anlamlı fark yoktu. D tipi kişilik özelliği olan grubun %98,5‘i evli 

(n=65), D tipi kişilik özelliği olmayan grubun %100‘ü evliydi (n=155), iki grup 

arasında medeni durum açısından istatistiksel anlamda fark yoktu.  

 

D tipi kişilik özelliği olan grubun %16,7‘sinin gelir düzeyi düşük (n=11), 

%83,3‘ünün ortaydı (n=55), yüksek gelir düzeyine sahip kimse yoktu; D tipi kişilik 

özelliği olmayan grubun % 2,6‘sının gelir düzeyi düşük (n=4), %95,5‘inin gelir 

düzeyi orta (n=148), %1,9‘unun gelir düzeyi yüksekti (n=3). D tipi kişilik özelliği 

olan grup D tipi kişiilk özelliği olmayan gruba göre sosyoekonomik düzey açısından 

istatistiksel olarak anlamlı oranda düşüktü (p<0,001). İki grup arasında sosyo-

demografik özelliklerin karşılaştırılması Tablo 4.1‘de verilmiştir. 
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Tablo-4.1: D tipi kiĢilik özelliği olan ve olmayan gruplar arasında sosyo-

demografik özelliklerin karĢılaĢtırılması 

 

        D tipi grup     D tipi olmayan grup          p
 

        (n=66)   (n=155)    

Yaş,ort ± SD, yıl
a
         26,69  ± 5,20              27,72±5,42             0,194 

Eğitim,n (%)
b                  

0,019 

       Ilköğretim        46(69,7)         79 (51) 

       Lise          15(22,7)         45 (29) 

       Yüksekokul         5 (7,6)         31 (20) 

Çalışma Durumu, n (%)
c                

0,218 

       Çalışıyor          8 (12,1)                       27(17,4) 

       Çalışmıyor         58 (87,9)         128 (82,6) 

Medeni Durum, n (%)
c                

0,299 

       Evli          65 (98,5)         155 (100) 

       Bekar-Dul         1 (1,5)         0 (0) 

Sosyo-ekonomik durum(%)
b               

<0,001 

       Düşük          11 (16,7)             4 (2,6) 

       Orta          55(83,3)         148 (95,5) 

       Yüksek          0 (0)         3 (1,9) 

 
a 
= t test 

b 
= χ2 Test 

c 
= Fisher Exact Test 

 

D tipi kişilik özelliği olan ve olmayan grupların doğum şekli ve 

komplikasyonlarının karşılaştırılması yapıldığında ilk doğum şekli D tipi kişilik 

özelliği olan grupta %45,5‘i sezeryan (n=20), %54,5‘i normal doğum (n=24); D tipi 

olmayan grupta %34,8‘i sezeryan (n=31), %65,2‘si normal doğumdu (n=58). İlk 

doğum şekli iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı değildi. D tipi kişilik 

özelliği olan grupta sezeryan nedeni %5 kişide isteğe bağlı (n=1), %95 kişide tıbbi 

endikasyondu (n=19); D tipi kişilik özelliği olmayan grupta %3.2‘si (n=1) isteğe 

bağlı, %96.8‘ i tıbbi endikasyondu (n=30).  İki grup arasında sezeryan nedeni 

karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunamadı.  

 

D tipi kişilik özelliği olan grupta daha önceki doğumda sezeryan tipinin % 

45‘ i epidural (n=9), %55‘ i genel anestezi (n=11); D tipi kişilik özelliği olmayan 

grubun % 45,2‘ si epidural (n=14), % 54,8‘ i genel anestezi altında yapılmıştı (n=17). 

İki grupta sezeryan tipi açısından istatistiksel anlamda fark yoktu. D tipi kişilik 

özelliği olan grubun %11,4‘ ünde daha önceki gebeliğinde müdahaleli doğum 

deneyimi vardı (n=5), %88,6‘ sında yoktu (n=39); D tipi kişilik özelliği olmayan 
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grubun %  1,1‘ inde müdahaleli doğum deneyimi vardı (n=1), %98,9‘ unda yoktu 

(n=88). D tipi kişilik özelliğine sahip olma ile daha önce müdahaleli doğum 

deneyimi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (p=0,015).  

 

Daha önceki gebelikte bebekte komplikasyon öyküsü D tipi kişilik özelliği 

olan grubun %22,7‘ sinde vardı (n=10),  %77,3‘ ünde yoktu (n=34); D tipi kişilik 

özelliği olmayan grubun %13,5‘ inde vardı (n=12), % 86,5‘ inde yoktu (n=77). İki 

grup arasında daha önceki doğumda bebekte komplikasyon öyküsü kıyaslandığında 

istatistiksel açıdan anlamlı fark yoktu. Annede komplikasyon öyküsü D tipi kişilik 

özelliği olan grubun %11,4‘ ünde vardı (n=5), %88.6‘ sında yoktu (n=39); D tipi 

kişilik özelliği olmayan grubun %1,1‘ inde vardı (n=1), %98,9‘ unda yoktu (n=88). 

D tipi kişilik özelliği olan grupta annede komplikasyon öyküsü olmayan gruba göre 

istatistiksel açıdan anlamlı oranda yüksekti (p=0,015).  

 

 D tipi kişilik özelliği olan grubun ilerdeki doğum şekli için sezeryan talebi 

%36,4 (n=24), normal doğum talebi %63,6 (n=42); D tipi kişilik özelliği olmayan 

grup için sezeryan talebi %20 (n=31), normal doğum talebi ise %80‘di (n=124). D 

tipi kişilik özelliği olan gruptaki kadınların bir sonraki doğumları için sezeryan 

telepleri, D tipi kişilik özelliği olmayan gruptaki kadınlara kıyasla anlamlı oranda 

yüksekti (p=0.009). İki grup arasındaki doğum şekli ve doğum komplikasyonlarının 

karşılaştırılması Tablo 4.2‘ de gösterilmiştir. 
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Tablo-4.2: D tipi kiĢilik özelliği olan ve olmayan gruplar arasında doğum Ģekli 

ve doğum komplikasyonlarının karĢılaĢtırılması  

 

 

          D tipi grup  D tipi olmayan grup          p*
 

          (n=66)                          (n=155) 

 

Doğum yaptı mı?, n(%)            0,128 

Evet    44 (66,7)          89 (57,4) 

Hayır    22 (33,3)        66 (42,6) 

İlk doğum şekli, n(%)             0,160 

Sezaryen   20 (45,5)          31 (34,8) 

Normaldoğum   24 (54,5)          58 (65,2) 

Sezaryen nedeni, n(%)            0,635 

Isteğe bağlı   1 (5)            1 (3,2) 

Tıbbi endikasyon  19 (95)           30 (96,8) 

Sezaryen tipi                                                                                            0,610 

Epidural   9 (45)            14 (45,2) 

Genel anestezi  11 (55)          17 (54,8) 

Müdahaleli doğum                 0,015 

deneyimi, n(%)  

Var    5(11,4)            1 (1,1) 

Yok    39(88,6)          88 (98,9) 

Bebekte komplikasyon            0,136 

öyküsü, n(%) 

Evet    10(22,7)         12 (13,5) 

Hayır    34(77,3)          77 (86,5) 

Annede komplikasyon            0,015 

öyküsü, n(%) 

Evet    5(11,4)             1 (1,1) 

Hayır    39 (88,6)            88 (98,9) 

İlerdeki doğum şekli, n(%)             0,009  

           Normal doğum                        42(63,6)  124(80)  

           Sezeryan    24(36,4)   31(20) 

 
*=Fisher Exact test 

 

D tipi kişilik özelliği olan grupta düşük-kürtaj sayısı oranı 0,66±1,12, D tipi 

kişilik özelliği olmayan grupta bu oran 0,34±0,76 idi. D tipi kişilik  özelliğine sahip 

grupta düşük-kürtaj sayısı anlamlı oranda yüksek bulunmuştur (p=0,035). Doğum 

sayısı, yaşayan çocuk sayısı, ölü doğum sayısı incelendiğinde iki grup arasında 

anlamlı bir farklılık saptanmadı. D tipi kişilik özelliği olan ve olmayan gruplar 

arasında doğum sayısı, düşük-kürtaj, yaşayan çocuk ve ölü doğum ortalamalarının 

karşılaştırılması tablo 4.3‘ te sunulmuştur. 



 

                                                                                                                         37 

 

Tablo-4.3: D tipi kiĢilik özelliği olan ve olmayan gruplar arasında doğum sayısı, 

düĢük-kürtaj, yaĢayan çocuk ve ölü doğum ortalamalarının karĢılaĢtırılması 
 

 

   D-tipi grup                     D-tipi olmayan grup p
* 

   (n=66)      (n=155)                              

    (ort.±SD)     (ort.±SD) 

Düşük-kürtajsayısı  0,66 ±1,12                      0,34 ±0,76                        0,035 

Doğumsayısı   1,72 ±0,75                      1,91±0,94                         0,268 

Yaşayançocuksayısı  1,54±0,72                       1,70±0,86                         0,288 

Ölüdoğumsayısı  0,29±0,59                       0,20 ±0,43                        0,357 

 
* 
 =t test 

 

Psikiyatrik bozukluk öyküsü incelendiğinde; D tipi kişilik özelliği olan grupta  

psikiyatrik bozukluk öyküsü %63,6 kişide vardı (n=42), D tipi kişilik özelliği 

olmayan grupta psikiyatrik bozukluk öyküsü %30,3 kişide vardı (n=47). D tipi kişilik 

özelliği olan grupta istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde daha yüksek oranda 

psikiyatrik bozukluk öyküsü saptandı (p<0,001).  

 

Tek tek psikiyatrik bozukluk öyküsüne bakıldığına; D tipi kişilik özelliği olan 

grupta depresyon öyküsü % 40,9 gebede vardı (n=27), D tipi kişilik özelliği olmayan 

grupta depresyon öyküsü %16,1 gebede vardı (n=25). D tipi kişiliğe sahip olan 

kadınların depresyon geçirme öyküsü D tipi kişiliğe sahip olmayanlara göre  anlamlı 

oranda yüksekti (p<0,001).  

 

D tipi kişilik özelliği olan grupta panik bozukluk öyküsü %4,5 gebede vardı 

(n=3), D tipi kişilik özelliği olmayan grupta panik bozukluk öyküsü %4,5 gebede 

vardı (n=7). İki grup arasında panik bozukluk öyküsü açısından istatistiksel olarak 

anlamlı fark yoktu. D tipi kişilik özelliği olan grupta yaygın anksiyete bozukluğu 

öyküsü %16,7 gebede vardı (n=11), D tipi kişilik özelliği olmayan grupta yaygın 

anksiyete bozukluğu %3,6 gebede vardı (n=6). D tipi kişilik özelliği olan grupta 

yaygın anksiyete bozukluğu öyküsü istatistiksel açıdan anlamlı oranda yüksekti 

(p=0,002). D tipi kişilik özelliği olan grupta sosyal fobi öyküsü % 15,2 gebede vardı 

(n=10), D-tipi kişilik özelliği olmayan grupta sosyal fobi öyküsü %0,6 gebede vardı 

(n=1). D tipi kişilik özelliği olan grupta sosyal fobi öyküsü, D tipi kişilik özelliği 

olmayan gruba göre istatistiksel açıdan anlamlı oranda yüksekti (p<0,001). Obsesif 
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kompulsif bozukluk öyküsü D tipi kişilik özelliği olan grubun %3‘ünde vardı (n=3), 

D tipi kişilik özelliği olmayan grubun %3,2‘ sinde vardı (n=5). İki grup arasında 

obsesif kompulsif bozukluk öyküsünde istatistiksel açıdan anlamlı fark yoktu. 

 

D tipi kişilik özelliği olan grupta kan–enjeksiyon fobisi %15,2 gebede vardı 

(n=10), D tipi kişilik özelliği olmayan grupta kan-enjeksiyon fobisi %11,6 gebede 

vardı (n=18). İki grup arasında kan enjeksiyon fobisi öyküsünde istatistiksel açıdan 

anlamlı fark yoktu. D tipi kişilik özelliği olan grupta ağrılı cinsel ilişki öyküsü %25,8 

gebede vardı (n=17); D-tipi kişilik özelliği olmayan grupta ağrılı cinsel ilişki öyküsü 

%12,3 gebede vardı (n=19). D tipi kişilik özelliğine sahip kadınların ağrılı cinsel 

ilişki öyküsü anlamlı oranda yüksekti (p=0,013). D tipi kişilik özelliği olan ve 

olmayan gruplar arasında psikiyatrik bozukluk ve fobik özelliklerin karşılaştırılması 

Tablo 4.4‘ te sunuluştur. 
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Tablo-4.4: D tipi kiĢilik özelliği olan ve olmayan gruplar arasında psikiyatrik 

bozukluk ve fobik özelliklerin karĢılaĢtırılması  

 

              D-tipi grup             D-tipi olmayan grup         p*
 

       (n=66)  (n=155)                                                  

 

Psikiyatrik bozukluk öyküsü, n(%)            <0,001 

var    42 (63,6)  47 (30,3) 

yok    24 (36,4)  108 (69,7) 

Depresyon, n(%)              <0,001

 var    27 (40,9)  25 (16,1) 

yok     39 (59,1)  130 (83,9) 

Bipolar DB, n(%) 

var    0   0   

 yok     66 (100)  155 (100) 

Panik bozukluk, n(%)               0,618 

var    3 (4,5)   7 (4,5) 

yok    63 (95,5)  148 (95,5) 

Yaygın anksiyete bozukluğu, n(%)            0,002 

Var    11 (16,7)   6 (3,6) 

Yok    55 (83,3)  149 (96,1) 

Sosyal fobi, n(%)             <0,001 

var    10 (15,2)  1 (0,6) 

yok    56 (84,8)             154 (99,4) 

Obsesif kompulsif bozukluk, n(%)            0,651 

           var    2(3)   5(3,2) 

           yok    64(97,0)  150(96,8) 

Kan-enjeksiyon fobisi, n(%)             0,302 

var    10 (15,2)  18 (11,6) 

yok    56 (84,8)  137(88,4) 

Ağrılı cinsel ilişki öyküsü ve 

Vajinismus, n(%)                   0,013 

evet    17 (25,8)      19 (12,3) 

hayır      49(74,2)      136 (87,7) 

  
*Fisher Exact Test 

 

D tipi kişilik özelliği olan grubun %66,6‘ sı şiddetli ve klinik düzeyde doğum 

korkusu yaşarken, D tipi o kişilik özelliği lmayan grupta bu oran % 31,5 

bulunmuştur. Nulliparların (n=88) % 43,1‘ i  şiddetli ve klinik düzeyde korku 

yaşarken, multiparlarda (n=133) bu oran % 39,2 olarak bulunmuştur.  

 

D tipi kişilik özelliği olan grupta WİJMA doğum beklentisi deneyimi ölçeği 

ortalaması 71,72  ±18,23‘ tü (şiddetli düzeyde); D tipi olmayan grupta 54,20 ±22,35 
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(orta düzeyde) idi. D tipi kişilik özelliği olan grubun D tipi kişilik özelliği olmayan 

gruba göre WİJMA doğum beklentisi deneyimi ölçeği ortalaması istatistiksel açıdan 

anlamlı oranda yüksekti (p<0,001). 

 

D tipi kişilik özelliği olan grupta durumluk kaygı (STAI-I) ortalaması 

43,68±8,26; D tipi kişilik özelliği olmayan grubun ortalaması 36,63±9,77 idi. Sürekli 

kaygı (STAI-II) ortalaması D tipi kişilik özelliği olan grupta 50,03±7,39; D tipi 

kişilik özelliği olmayan grupta 41,61±7,07 idi. D tipi kişilik özelliği olan grubun 

durumluk ve sürekli kaygı puanları D tipi kişilik özelliği olmayan gruba göre  

istatistiksel açıdan anlamlı oranda yüksekti (p<0,001).  

 

D tipi kişilik özelliği olan grupta Edinburg Postpartum Depresyon Ölçeği 

puan ortalaması 14,77±5,02 idi; D tipi kişilik özelliği olmayan grupta 8,11±4,90‘ dı. 

D tipi kişilik özelliği olan grubun Edinburg Postpartum Depresyon Ölçeği puan 

ortalaması D tipi kişilik özelliği olan grup olmayan gruba göre istatistiksel açıdan 

anlamlı oranda yüksekti (p<0,001). 

 

D tipi kişilik özelliği olan grupta çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği 

(MSPSS) puan ortalaması 67,00±12,42, D tipi olmayan grupta 72,96±12,41 idi. D 

tipi kişilik özelliği olan grupta D tipi kişilik özelliği olmayan gruba gore çok boyutlu 

algılanan sosyal destek ölçeği puan ortalaması istatistiksel açıdan anlamlı oranda 

düşüktü (p=0,001). D tipi kişilik özelliği olan kadınlar daha düşük oranda sosyal 

destek algısına sahiptiler.  

 

Ds 14 ölçeğinin alt ölçek puanları karşılaştırıldığında D tipi sosyal 

baskılanma alt ölçek (SI) puan ortalaması D tipi kişilik özelliği olan grupta 15,39 

±3,64, D tipi kişilik özelliği olmayan grupta 6,81±3,46 idi; D tipi olumsuz 

duygulanım alt ölçek (NA) puanları D tipi kişilik özelliği olan grupta 16,92±4,52, D 

tipi kişilik özelliği olmayan grupta 6,77±5,09 idi. D tipi kişilik özelliği  olan grubun 

alt ölçek puan ortalamaları D tipi kişilik özelliği olmayan grupta olmayan gruba göre 

istatistiksel açıdan anlamlı oranda yüksekti (p<0,001). D tipi kişilik özelliği olan ve 

olmayan grubun anksiyete, depresyon, sosyal destek, doğum korkusu ile ilişkisi, alt 

ölçek puanlarının karşılaştırılması Tablo-4.5‘ te sunulmuştur. 
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Tablo-4.5: D tipi kiĢilik özelliği olan ve olmayan grubun anksiyete, depresyon, 

sosyal destek, doğum korkusu ile iliĢkisi, alt ölçek puanlarının karĢılaĢtırılması 

 

 

  D tipi grup  D tipi olmayan grup       p
* 

  (n=66)   (n=155) 

  (ort.±S.D.)  (ort.±S.D.)    

 

WİJMA  71,72±18,23  54,20±22,35  <0,001 

STAI  I  43,68±8,26  36,63±9,77  <0,001 

STAI   II  50,03±7,39  41,61±7,07  <0,001 

Edinburg  14,77±5,02  8,11±4,90  <0,001 

MSPSS  67,00±12,42  72,96±12,41    0,001 

D tipi (Sİ)  15,39±3,64  6,81±3,46  <0,001 

D tipi (NA)  16,92±4,52  6,77±5,09  <0,001 

 

 
* 
 =t test 

 
STAI : Durumluluk süreklilik kaygı envanteri  

MSPSS: Multidimensional Scale of Perceived Social Support (Çok boyutlu algılanan sosyal destek 

ölçeği) 

WİJMA: Doğum beklentisi/deneyimi ölçeği,  

Sİ:Social inhibition (sosyal baskılanma), NA: Negative affectivity (olumsuz duygulanım) 

 

 

Gebelere vajinal doğum fizyolojik olduğu halde kadınların neden korktukları 

sorulduğunda en çok ‗ağrı çekmekten korktuları için‘, ‗anlatılan doğum 

hikayelerinden, izledikleri filmlerden ve haberlerden etkilendikleri için‘, 

‗bebeklerinin ve kendi sağlıklarından endişe ettikleri için‘, ‗doğum sonunun nasıl 

olacağının bilinmediği, belirsizlik yaşandığı için‘, ‗doğumhaneye yetişememekten 

korktukları için‘, ‗doğum sırasında kanamasının çok olmasından korktukları için‘, 

‗dikişli doğum yapmaktan korktukları için‘, ‗sağlık personelinin hata yapmasından 

korktukları için‘  şeklinde cevaplamışlardır.  

 

Gebelere doğuma yakın, doğum sırasında ve sonrasında yaşanabilecek 

birtakım olaylarla ilgili kaygısı olup olmadığına dair sorular yöneltildi ve bu 

olaylarla ilgili kaygıları varsa ‗evet‘ yoksa ‗hayır‘ şeklinde cevaplamaları istendi. D 

tipi kişilik özelliği olan grup, olmayan gruba göre bazı soruları istatistiksel açıdan 

anlamlı oranda ‗evet‘ şeklinde yanıtladı. Bu sorular şunlardı; ‗doğuramamaktan 

endişelenirim‘ (p=0,001), ‗doğumun uzun sürmesinden endişelenirim‘ (p=0,016), 
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‗doğum yaparken ıkınamamaktan endişelenirim‘ (p=0,009), ‗doğum sırasında 

canımın çok yanmasından endişelenirim‘ (p=0,001), ‗doğum sırasında yırtılmaktan 

endişelenirim‘ (p=0,049), ‗doğum sonrası dikişlerimin acı vereceği düşüncesi beni 

endişelendirir‘ (p=0,010), ‗doğum için hastaneye zamanında yetişmemek beni 

endişelendirir‘ ( P<0,001), doğum sancısı başladığında yalnız olmaktan 

endişelenirim ( p=0,040), doğumda bebeğime yeterli müdahale yapılamamasından 

endişelenirim (p=0,014), doğum sırasında bebeğimin ölmesinden korkarım 

(p=0,032), doğum odasında başka kadınları doğum sancısı çekerken görmek veya 

sesini duymak beni endişelendirir (p=0,006), doğumda kontrolümü kaybetmekten 

endişelenirim (p<0,001), doğum sırasında aklımı kaybetmekten endişelenirim 

(p<0,001), doğumdan sonra eşimle cinsel sorun yaşamaktan endişelenirim (p<0,001), 

‗doğum sonrasında büyük abdestimi yapamamak düşüncesi beni endişelendirir‘ 

(p<0,001).  
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5.TARTIġMA 

 

Son yıllarda D tipi kişilik özelliği ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. D tipi 

kişilik artmış olumsuz duygulanımı (negatif affekt-NA) deneyimleme eğilimi ve 

sosyal ortamlarda bu duyguların ifadesini baskılama (sosyal inhibisyon-SI) ile 

karakterizedir (Denollet ve ark., 2000). Bu kişiler hayata karamsar bakarlar, olumsuz 

duygulara sahip ve üzgün hissetme eğilimindedirler. Yapılan çalışmalarda özellikle 

D tipi kişiliğin kardiyak problemi olan hastalar üzerine etkisini araştırma amaçlanmış 

ve biyolojik ve davranışsal açıdan da ilişkinin olduğuna dair bulgular saptanmıştır 

(Sher 2005, Whitehead ve ark., 2007, Denollet ve ark., 2008). D tipi kişilik 

özelliğinin özellikle depresyon ve (Schiffer ve ark., 2008b), anksiyete gibi psikiyatrik 

bozukluklara yakalanma riskini artırdığı, bu durumun kardiyak hastalarda artmış 

duygusal yüke neden olduğu hayat kalitesini olumsuz etkilediği bildirilmiştir 

(Schiffer ve ark., 2008a). Ayrıca D tipi kişilik özelliğinin depresyonun şiddetini 

artırdığı, depresyonun da artmış mortalite gibi olumsuz kardiyak sonuçlara yol açtığı 

bildirilmiştir (Nicholson, 2006). Ülkemizde Alçelik ve ark., (2012) hemodiyaliz 

hastalarında yaptıkları bir çalışmada D tipi kişilik özelliği yaygınlığının %27,7 

olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızda bu bulguyla uyumlu olarak katılımcılar 

arasında D tipi kişilik özelliği sıklığını %29,8 olarak saptadık.  

 

Literatürde D tipi kişilik özelliğinin gebelerde normal doğum korkusuna 

etkisini araştıran çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma D tipi kişilik özelliklerinin 

normal (vajinal) doğum korkusu üzerine etkisini araştırmayı amaçlayan ilk 

çalışmadır. Çalışmamızda katılımcılar D tipi kişilik özelliği olan ve olmayan olarak 

iki gruba ayrılmış ve iki grup karşılaştırılmıştır. D tipi kişilik özelliği olan ve 

olmayan grubun sosyo-demografik verileri karşılaştırıldığında D tipi kişilik özelliği 

olan grubun anlamlı oranda daha düşük eğitim seviyesinde olduğunu saptadık. 

Kupper ve arkadaşlarının 2013 yılında yaptıkları çalışmada sosyodemografik 

özelliklerle D tipi kişilik özelliği arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğunu, 

D tipi kişilik özelliği NA ve SI alt ölçek puanlarının düşük olan bireylerin daha 

yüksek eğitim seviyesinde olduğunu belirtmişlerdir. Mols ve arkadaşlarının 2010 

yılında yaptığı çalışmada da D tipi kişilik özelliği olmayan grup, olan gruba göre 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek eğitim seviyesine sahip olduğunu 
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göstermişlerdir. D tipi kişilik özelliği olan grubun sosyo-ekonomik düzeyinin, D tipi 

olmayan grubun sosyo-ekonomik düzeyine göre anlamlı oranda düşük olduğunu 

saptadık. Bu durum D tipi kişilik özelliğine sahip kişilerin eğitim düzeylerinin düşük 

olması ve daha az iş olanaklarının olması ile ya da eğitim seviyesi yüksek olan 

kişilerin sosyal ve duygusal açıdan kendilerini geliştirebilme imkanları bulmaları ile 

açıklanabilir.  

 

D tipi kişilik özelliği olan ve olmayan grubun doğum şekli açısından 

karşılaştırıldığında ilk doğum şekli, sezeryan tipi ve nedeni arasında anlamlı fark 

gözlemedik ancak D tipi kişilik özelliğine sahip olma ile daha önce müdahaleli 

doğum deneyimi arasında anlamlı ilişki olduğunu saptadık. Doğum komplikasyonları 

açısından iki grup karşılaştırıldığında D tipi kişilik özelliğine sahip olma ile annede 

daha önce yaşanmış komplikasyon arasında anlamlı oranda ilişki olduğunu gözledik. 

İki grup arasında doğum sayısı, yaşayan çocuk ve ölü doğum arasında anlamlı fark 

gözlenmezken, D tipi kişilik özelliğine sahip grupta düşük-kürtaj sayısının anlamlı 

oranda yüksek olduğunu saptadık.  Çalışmamız kesitsel olduğu için bu sonuçlardan 

D tipi kişilerin mi daha fazla komplikasyon yaşadıkları veya komplikasyon yaşayan 

annelerin mi D tipi kişilik özelliği kazandıkları yönünde bir yorum yapmak güçtür. 

Bunun ayrımını yapabilmek için prospektif çalışmalara ihiyaç vardır.  

 

Son yıllarda birçok gelişmiş ülkelerde makul seviyelere çekme çabalarına 

rağmen sezeryan oranlarının oldukça arttığı bildirilmiştir (Tschudin ve ark., 2009, 

Bragg ve ark., 2010). Amerika Birleşik Devletleri‘ nde bu oran 2004 yılında %29‘ 

ken, 2010 yılında % 15‘  e gerilerken (Gibbons ve ark., 2010), Avrupa ülkelerinde 

1970‘ lerden 1990‘ lı yıllara kadar bu oranın oldukça arttığı bildirilmiştir (Porreco ve 

Thorp, 1996). Almanya‘da bu oran 2002 yılında %36,7 iken 2006 yılında %35,5 

olarak bildirilmiştir (Dinas ve ark., 2008). Türkiye‘ de 2003 yılında %21‘ ken, 

(TurkStat, 2003), 2008 yılında % 37‘ ye çıktığı tespit edilmiştir (TurkStat, 2010). 

Sezeryan talebinin doğum korkusu, kişilik özellikleri, anksiyete ve depresyon gibi 

psikiyatrik bozukluklarla ilişkili olduğu gösterilmiştir (Zar ve ark., 2002). Pang ve 

ark. (2008) yaptıkları çalışmada ilk doğumunda elektif sezeryan öyküsü olan 

kadınların normal doğum öyküsü olan kadınlara ve acil sezeryan öyküsü olan 

kadınlara göre ilerdeki doğum şeklini sezeryan talep ettiklerini rapor etmişlerdir. Bu 
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durumu gebelerin plansız sezeryandan çok planlı sezeryanı tercih ettikleri için 

sezeryan oranlarını azaltmanın yolunun ilk doğumda elektif sezeryanları önlemeyle 

mümkün olacağı şeklinde yorumlamışlardır. Çalışmamızda D tipi kişilik özelliğine 

sahip olan grup olmayan gruba göre ilerdeki doğum şeklini normal doğum yerine 

yüksek oranda sezeryan tercih ettiklerini belirtmektedirler. Bu durumun D tipi 

kişilerin normal doğum korkusunu daha çok yaşadıklarının bir göstergesi 

olabileceğini düşünmekteyiz. Sonraki çalışmalarda, multipar kadınları içeren daha 

büyük örneklem üzerinde, D tipi kişiliğin sezeryan öyküsü ve sezeryan tercihine 

etkisinin olup olmadığı araştırılabilir.  

 

Psikiyatrik bozukluk öyküsü açısından incelendiğinde, çalışmamızda D tipi 

kişilik özelliği olan grubta olmayan gruba göre daha yüksek oranda psikiyatrik 

bozukluk öyküsü olduğunu saptadık. Bulgularımızla uyumlu olarak D tipi kişiliğin 

depresyonla ilişkisi önceki çalışmalarda gösterilmiştir (Pedersen ve ark., 2006; 

Martens ve ark., 2008; Smith ve ark., 2008; Doyle ve ark., 2011; Romppel ve ark., 

2012). Benzer olarak D tipi kişilik lösemi hastalarında depresif sendrom riskinde 

artışla ilişkili olduğu gösterilmiştir (Chen ve ark., 2014). D tipi kişilikle depresyon 

(Kudielka ve ark., 2004) ve anksiyete (Pelle ve ark., 2009) arasındaki ilişkiyi 

açıklamak için faktör analizi kullanarak NA‘nın depresyon ve anksiyete arasındaki 

kısmi örtüşme olduğu gösteren ve D tipi kişilik NA alt ölçeğinin sadece kişilik 

yapısını ölçmekten ziyade depresyon ve anksiyetenin bazı belirtilerini ölçebileceği 

açıklayan çalışmalar da bulunmaktadır. Park ve ark. (2014) majör depresyon 

hastalarında yaptıkları bir çalışmada, majör depresyon şiddeti aynı olmasına rağmen 

D tipi kişilik özelliği olan grubun D tipi kişilik özelliği olmayan gruba göre özkıyım 

girişimine daha eğilimli olduklarını bildirmişlerdir.  D tipi kişilik özelliği olan 

grubun önceki depresyon öyküsünü D tipi kişilik özelliği olmayan gruba göre 

anlamlı oranda yüksek saptadık. Bununla birlikte biz bu çalışmada katılımcılara 

depresyon öyküsünü sözel olarak sorguladık, bunun için yapılandırılmış bir görüşme 

uygulamadık. İlerde SCID temelli yapılandırılmış çalışmalarla daha sağlıklı sonuçlar 

elde edilebileceğini düşünmekteyiz.  

 

Çalışmamızda iki grup arasında panik bozukluk ve obsesif kompulsif 

bozukluk öyküsü açısından anlamlı fark yoktu. D tipi kişilik özelliğinin panik 
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bozuklukla ilişkisini araştıran çalışma bulunmamaktadır fakat kişilik özelliklerinin 

panik bozukluk gelişmesine katkıda bulunabileceği bildirilmiştir. Negatif 

duygulanım, nörotik kişilik özelliği (Clark ve ark., 1994), pozitif duygulanımın 

düşük olması (Bienvenu ve ark., 2001, 2004), özellikle agarafobili panik bozuklukla 

ilişkili bulunan agresif özelliğin fazla olması, dışa dönüklüğün düşük olması (Vohma 

ve ark., 2010) panik bozuklukla ilişkilendirilmiştir.  

 

Yaygın anksiyete bozukluğu öyküsü D tipi kişilik ile ilişkisi 

karşılaştırıldığında D tipi kişilik özelliği olmayan gruba göre anlamlı bulduk. 

Bulgularımızla uyumlu olarak D tipi kişiliğin depresyon, anksiyete, post travmatik 

stres bozukluğunu içeren belli psikiyatrik semptomlarla ilişkili olduğu daha önceki 

çalışmalarda gösterilmiştir (Spindler ve ark., 2009). Ek olarak yaygın anksiyete 

bozukluğu ve sosyal fobi D tipi kişilik özelliği olan toplumda daha sık gözlenmiştir 

(Kupper and Denollet, 2014). Her iki alt ölçek puanlarının (NA ve SI) stresle salımı 

artan kortizolle ilişkili olduğu rapor edilmiştir (Sher, 2005). Spindler ve ark. (2009) 

kardiyak hastalarda yaptıkları bir çalışmada D tipi kişiliğin kronik anksiyete de dahil 

anksiyete ve depresyon riskini artırdığını belirtmişlerdir. Chen ve ark. (2014) 

çocuklarında lösemi teşhisi olan ebevynler üzerinde yaptıkları çalışmada, D tipi 

kişilik özelliğinin sosyodemografik ve klinik özelliklerden bağımsız olarak 

anksiyetenin belirleyicisi olduğunu bildirmişlerdir.  

 

Sosyal anksiyete sosyal ortamlarda aşırı sıkıntı hissetme, hatta bazen sosyal 

ortamlardan tamamen kaçınma, sosyal etkileşim sırasında aşırı korku ve yetersiz 

performans anlamına gelir (den Boer, 2000). D tipi kişilik ve özellikle SI 

komponentinin yüksek düzeyde  sosyal anksiyete ile ilişkili olduğu, yetişkinlerde 

utangaçlık, sosyal çekingenlik, düşük benlik saygısı (Grande ve ark., 2010) ve tehdit 

olarak algıladıkları sosyal ortamlardan kaçınma ile ilişkili olduğu önceki 

çalışmalarda gösterilmiştir (Denollet ve ark., 2006). Sogaro ve ark. (2010) 59 

koroner arter hastasında yaptığı çalışmada D tipi kişilik özelliği olan grubun daha 

çok sosyal ve yaygın anksiyete yaşadığını bildirmişlerdir. Çalışmamızda sosyal fobi 

öyküsünü ile D tipi kişilik özelliği olan grupta olmayan gruba göre anlamlı oranda 

yüksek bulduk. Çalışmamıza aldığımız popülasyon gebe olduğu ve gebelikte 

özellikle son trimesterde kaygılar yoğun yaşandığı için bu durumun sonuçları 
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etkileyebileceğini düşünmekteyiz. Bu sonucun daha doğru tespit edilebilmesi için, 

aynı olguların gebelik dışında da değerlendirilmesinin daha anlamlı olabileceğini 

düşünmekteyiz. 

 

Kan-enjeksiyon fobisinin temelinde diğer fobilerden farklı olarak korku 

duygusunun dışında tiksinme ve iğrenme duyarlılığının bulunduğu ve bu duyarlılığın 

fobinin etyolojisinde ve devamlılığında işlevsel rolü olduğu bildirilmiştir (Page, 

1994). Özgül fobilerin etyolojisine yönelik genetik çalışmalar bulunmaktadır. 

Kendler ve ark. (1999) fobilerde kalıtımın rolü üzerine yaptıkları çalışmada kan-

enjeksiyon fobisi için bu oranın %59, hayvan fobisi ve durumsal fobi için ise bu 

oranın sırasıyla %46 ve %47 olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızda kan-enjeksiyon 

fobisi ile D tipi kişilik özelliği arasında anlamlı ilişki saptamadık. Bulgularımızda 

diğer anksiyete bozukluklarında anlamlı sonuçlar olmasına rağmen beklediğimizin 

aksine kan-enjeksiyon fobisi için anlamlı sonuç elde edemedik. Bunun sebebinin, 

kan-enjeksiyon fobisinin etyolojisinde ailesel geçişin yüksek oranda rol oynaması ile 

açıklanabileceğini düşündük.   

 

Vajinismusun kişilik özellikleriyle ilişkisine yönelik yapılan çalışmalar sınırlı 

olmasına karşın, etyolojisinde birçok faktör suçlanmaktadır. Cinsel bilgi ve eğitim 

eksikliği (Ellison, 1968), cinsellik hakkında birtakım kötü düşünce ve imajlara sahip 

olma, kişinin bedenine yönelik olumsuz algılarının olması (Silverstein, 1989), 

ağrıdan korkma (Dawkins ve Taylor, 1961), organik patoloji (Meana ve ark. 1997), 

yoğun anksiyete yaşama (Kennedy ve ark., 1995), bunlardan sadece bir kısmıdır. 

Vajinismus, bazı kişilik özellikleri ile de ilişkilendirilmiştir (Silverstein, 1989). 

Silverstein (1989), vajinismuslu kadınların özellikle öfke duygusunu ifade etmede 

güçlük çektiklerini ve onaylanma gereksinimi yüksek olan kişilikleri olduğunu 

belirtmiştir. Kayır ve arkadaşları (1992), vajinismuslu kadınların çocuksu kişilik 

özellikleri olduğunu, güvensizlik, yetersizlik ve engellenilmişlik duygularını daha sık 

yaşadıklarını, gerçeği kavramada güçlük çektiklerini, güncel sorunlardan kaçınmaya 

meyilli olduklarını belirtmişlerdir. Literatürde vajinismus ve disparoni ile D tipi 

kişilik arasında ilişkiyi araştıran çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamızda ağrılı 

cinsel ilişki öyküsü ve D tipi kişilik özelliği arasında anlamlı ilişki saptadık. 

Çalışmamızda D tipi kişilik özelliği olan kadınların vajinismus ve disparoni 
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öyküsünün yüksek bulunması, bu kadınların sosyal ortamlarda anksiyete ve olumsuz 

duyguları daha çok yaşamaya meyilli olabilecekleri şeklinde yorumlanabilir.  

 

D tipi kişilik özelliğine sahip olan grubun, D tipi kişilik özelliği olmayan 

gruba kıyasla doğum korkusu ile ilişkisi anlamlı bulundu. D tipi kişilik özelliği olan 

grubun %66,6‘ sı şiddetli ve klinik düzeyde doğum korkusu yaşarken, D tipi 

olmayan grupta bu oran % 31,5 bulunmuştur. Bu durum hem doğum korkusunun 

(Zar M ve ark., 2001) hem de D tipi kişilik özelliğinin (De Fruyt ve Denollet, 2002; 

Pedersen ve Denollet, 2004) daha önceki çalışmalarda gösterildiği gibi anksiyete ile 

ilişkisine bağlı olduğu düşünülebilir. Kişilik özellikleri ve doğum korkusu ilişkisini 

inceleyen önceki çalışmalar nevrotizmin, savunmasızlığın, düşük benlik saygısının, 

tatminsizliğin, doğum korkusu ile yüksek ilişkili olduğunu göstermiştir (Saisto ve 

ark., 2001a). Ayrıca yüksek somatik anksiyetesi, kas gerginliği, sinirliliği, tekdüze 

yaşantısı olan kişilerin  doğum korkusu yaşamaya eğilimli olduğu ve bunun 

savunmasız kişilik modeli ile bütünleşmiş olduğu bildirilmiştir (Ryding ve ark., 

2007). C küme kişilik özelliği kaçıngan, bağımlı, obsesif kompulsif kişilik 

bozukluğunu içerir. Bu gruptaki kişiler aşırı destek bekler, kontrolcüdür ve kaçınma 

davranışı gösteren kaygılı ve anksiyöz kişilerdir (Cox ve ark., 2012). C kümesi 

kişilik bozukluklarının majör depresyonun devamlılığında rol oynadığı yapılan 

uzunlamasına örneklem çalışmalarında gösterilmiştir (Johnson ve ark., 2005, Morse 

ve ark., 2005). Biz çalışmamızda 2. Eksen kişilik bozukluklarına bakmadık. Kişilik 

özelliklerinin doğum korkusuna etkisini araştıran çalışmalardan yola çıkarak C 

kümesi kişilik özelliği ile doğum korkusu arasında ilişki olabileceği öngörülebilir. 

İlerdeki çalışmalarda bu konu ile ilgili araştırmalara ihtiyaç vardır. 

 

Gebelik, kadında fiziksel değişimle birlikte, duygusal anlamda da bir takım 

değişikliklerin olduğu hassas bir dömendir. İlk trimesterde kadının önceki kimliğinin 

tehtidi altındadır ve farkında olunmayan bir anksiyete yaygındır (Simpson and Creen, 

2008, Hofberg and Ward, 2004). İkinci terimesterde bu duygu azalır, kadınlar 

potansiyel anneliğe uyum sağlar ve çocuğu bağımsız bir varlık olarak 

kavramsallaştırırlar. Üçüncü trimesterde artan semptomlarla birlikte ambivalan 

duygular gün yüzüne çıkar, diğer trimesterlere göre daha yoğun anksiyete yaşar 

(Terzioğlu, 2005, Serçekuş, 2005, Nevin ve ark., 2009).  Çalışmamızda durumluk ve 
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sürekli kaygı ölçeği puanları D tipi kişilik özelliği olan grupta olmayan gruba göre 

yüksek bulundu. Kişilik özelliklerinin gebelikteki bu ambivalan duygulardan 

etkilenebileceğini düşünerek ilerdeki çalışmalarda, kadın popülasyonda gebelikten 

bağımsız olarak D tipi kişilik özelliklerinin anksiyete ile ilişkisi araştırılarak sonuçlar 

karşılaştırılabilir.  

 

Çalışmamızda D tipi kişilik özelliği olan kadınların Edinburg postpatum 

depresyon ölçeği puan ortalaması D tipi kişilik özelliği olmayan kadınlara göre 

anlamlı oranda yüksekti. Depresyonda tarama ölçeği olarak da kullanılan bu ölçeğin 

kesme puanı 12/13 olarak bildirilmiştir (Aydemir ve Köroğlu, 2006). Çalışmamızda 

D tipi kişilik özelliği olan grubun ortalaması 14,77±5,02; D tipi kişilik özelliği 

olmayan grubun ortalaması 8,11±4,90‘ dı. Bu ölçek puanları da D tipi kişilik 

özelliğine sahip  bireylerin depresyona yatkın olduklarını veya klinik depresyonu 

olabileceğini gösterebilir.  

 

Çalışmamızda D tipi kişilik özelliği olan grup ve olmayan grup algılanan 

sosyal destek açısından karşılaştırıldığında D tipi kişilik özelliği olan kadınların 

sosyal desteği daha düşük algıladıklarını saptadık. Sosyal destek yapısal ve işlevsel 

açıdan alıcının algısına bağlı çok boyutlu ve kompleks bir yapıdır (Burg ve ark., 

2005). Bu nedenle araştırmacılar algılanan ve alınan sosyal destek arasında ayrım 

yapmaktadırlar (Krantz ve McCeney, 2002). Algılanan sosyal desteğin derecesini, 

desteğin kalitesi ve alıcının desteğe erişebilirliliğini bilişsel açıdan değerlendirmesi 

belirler (Helgeson, 2003; Burg ve ark., 2005). Algılanan sosyal desteğin kişilik 

özellikleri ile ilişkisine yönelik çalışmalar sınırlıdır. Araştırmalar dışa dönük kişilerin 

içe dönük kişilere kıyasla algılanan sosyal destek puanlarının daha yüksek olduğunu 

rapor etmişlerdir (Bowling ve ark., 2005, Bagherian ve Bahrami, 2011).  Sosyal 

desteğin rolü sağlıkla, psikolojik uyumla, stres ve fiziksel belirtiler arasındaki 

ilişkiyle tanımlanmıştır (Ruberman ve ark., 1984, Ye ve ark. 2008). Sararoudi ve ark. 

(2011) miyokard infarktüsü öyküsü olan hastalarda yaptıkları bir çalışmada diğer 

değişkenlerden bağımsız olarak (depresyon, anksiyete, yaş, cinsiyet gibi) D tipi 

kişilerin sosyal etkileşimler sırasında daha güvensiz hissetme ve sosyal desteği daha 

olumsuz yorumlama eğiliminde olduklarını bu yüzden başkalarına kolay 

güvenemediklerini bildirmişlerdir. D tipi kişilik özelliğinin her iki alt grubunun da 
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sosyal desteğin tüm boyutlarıyla (aile, arkadaşlar ve diğer kişiler) negatif ilişkisi 

olduğunu bildirmişlerdir. Bulgularımızdan ve önceki çalışmalardan yola çıkarak D 

tipi kişilik özelliğine sahip grubun belki de aldıkları sosyal destek iyi olsa bile 

algıladıkları sosyal destek düşük olduğu için ölçek puanlarının D tipi olmayan gruba 

kıyasla düşük olabileceği şeklinde yorum yapabilmek mümkündür.  

 

Çalışmamızda nulliparların (n=88) % 43,1‘ i  şiddetli ve klinik düzeyde korku 

yaşadıklarını, multiparlarda (n=133) bu oranın % 39,2 olduğunu saptadık. Son 

çalışmalarda kadınların yaklaşık %80 ‗ninde doğumla ilgili birtakım endişeler 

olduğu,% 20‘sinin daha yoğun ve spesifik korkular yaşadığı ve % 6-10 ‗unun 

doğumun işlevsiz ya da sakat bırakmasından korktuğu bildirilmiştir. (Eriksson ve 

ark., 2006b). Körükçüoğlu ve ark. (2010) tarafından Türkiye‘de yapılan çalışmada 

şiddetli doğum korkusu prevalansı primiparlarda %46,6, multiparlarda %40 olarak 

belirlenmiştir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda nullipar kadınların doğumun belirsiz 

doğasından ve doğum yapmak için vücudunun yeteneği ve vücudunu kontrol 

edebileceği hakkında şüphelerinin olmasından dolayı doğum korkusu geliştirdikleri 

bildirilmiştir. (Nieminen ve ark.,; Fenwick ve ark.,) Genel olarak nullipar kadınların 

multipar kadınlardan daha yüksek oranda doğum korkusu yaşadığı ancak multipar 

kadınların travmatik veya olumsuz doğum deneyiminden sonra daha şiddetli doğum 

korkusu yaşadığı bildirilmiştir (Nieminen ve ark., 2009; Ryding ve ark., 1998b; Zar 

ve ark., 2001). Çalışmamızdaki bulgular önceki çalışmalarla uyumluydu. Daha 

sonraki çalışmalarda nullipar ve multipar gebeleri içeren daha büyük örneklem 

üzerinde prevelans çalışmalarına ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.  

                       

D tipi kişilik özelliği özellikle olumsuz duygulanım alt ölçek puanı yüksek 

olan kişiler öfke, disfori, sinirlilik, düşmanca duygular, depresif duygulanım ve kaygı 

gibi olumsuz duyguları yaşamaya, sosyal baskılanma alt ölçek puanı yüksek olan 

kişiler bu duyguları sosyal ortamda baskılama eğilimlidirler (Denollet, 2005). Bu 

nedenle D tipi kişiler çevrelerini daha stres verici algıladıkları, fakat aynı zamanda 

sosyal iletişim sırasında duygularını baskılama eğilimlerine karşı daha az çözüm 

ardıkları bildirilmiştir. Bu durum D tipi kişilerin etkisiz başa çıkma stilleri 

geliştirmesine yol açar (Polman ve ark. 2010). Çalışmamızda gebelere doğumdan 

hemen önce, doğum sırasında ve doğumdan sonra yaşanabilecek olası olumsuz 
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durumlar hakkında sorular yöneltildiğinde daha çok kaygı yaşadıklarını saptadık. D 

tipi kişilik özelliğine sahip olan kadınlar ‗doğum için hastaneye yetişememekten 

endişelenirim‘, ‗doğuramamaktan endişelenirim‘, ‗doğum sırasında yırtılmaktan 

endişelenirim‘, ‗doğumdan sonra dikişlerimin acı vereceği düşüncesi beni 

endişelendirir‘ gibi sorulara daha fazla oranda ‗evet‘ yanıtı vermişlerdir.  
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6.SONUÇ VE ÖNERĠLER  

 

Bu çalışma sonucunda D tipi kişilik özelliğine sahip olan gebe kadınların 

daha fazla doğum korkusu yaşadıklarını ve sezeryan doğumu daha fazla tercih 

ettiklerini saptadık. Günümüde artan sezeryan oranları göz önüne alındığında ve 

sezeryanla doğum oranlarını azaltma politikalarına bakıldığında, psikiyatrik 

faktörlerin önemli rol oynadığı söylenebilir. Özellikle D tipi kişilik özelliğine sahip 

olan kadınların sezeryan taleplerini azaltmak  için doğum korkularının tedavisine 

yönelik olarak bireysel terapi veya psikoeğitimden yararlanılabileceğini 

düşünmekteyiz.  Böylelikle sezeryan teleplerini azaltmanın, sezeryan oranlarının ve 

bu sayede sağlık harcamalarındaki yükün azalmasına katkı sağlayacağı düşünülebilir. 

 

D tipi özelliğe sahip olan bireylerde daha çok psikiyatrik bozukluk öyküsü 

bulunmaktadır. Bu bozuklukların tedavi edilmesinin doğum korkusunu ve ilerde 

oluşacak komplikasyonları önlemede önemli olduğunu düşünmekteyiz. Özellikle 

depresyon gibi kişinin annelik rolünü ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, 

perinatal bakımın alınabilirliliğini azaltan bir bozukluğun tedavi edilmesi son derece 

önemlidir. D tipi kişilik özelliğine sahip olan kadınlarda sık görülen depresyonun 

tedavi edilmesinin, doğum şekliyle ve doğumla ilgili kaygıları da azlatacağını 

düşünmekteyiz. Klinik çalışmalarda Edinburg postpartum depresyon ölçeği aynı 

zamanda depresyonda tarama ölçeği olarak da kullanılmaktadır. Bu ölçek skorları 

yüksek olan kişilerin depresyona veya depresif belirtiler yaşamaya meyilli olduğu 

göz önünde bulundurulmalıdır. Çalışmamızda depresyona meyilli olan kişilerde daha 

fazla doğum korkusu olduğu sonucuna vardık. Buradan yola çıkarak klinik kullanımı 

son derece kolay olan Edinburg postpartum depresyon ölçeğinin doğum korkusunu 

da araştırmda kullanılabilecek yardımcı bir ölçek olduğu sonucuna varabiliriz.  

 

Çalışmamızda D tipi kişilik özelliğine sahip gebelerde özellikle yaygın 

anksiyete bozukluğu ve sosyal fobi gibi anksiyete bozukluğunun görülme sıklığının 

yüksek olduğunu saptadık. Yine bu psikiyatrik bozukluklar, anne ve bebek üzerinde 

olumsuz etkiler oluşturabilecek bozukluklardır. Aynı zamanda doğum ve doğumla 

ilişkili korkular bu kadınlarda daha fazla görülmektedir. Anksiyete bozukluklarının 
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tedavisi prenatal dönemde görülebilecek olumsuzlukları önlemede önemli olduğu 

kadar doğum korkusunu azaltmada da önemlidir. 

 

Çalışmamızdan elde edilen veriler ışığında ağrılı cinsel ilişki öyküsü ve 

vajinismus yaşayan kadınların ilerde doğum ile ilgili kaygılarının da fazla olması göz 

önüne alındığında, psikiyatrik nedene bağlı cinsel işlev bozukluğu olan kadınların 

gebelik ve doğum sürecinde psikiyatrik destek almalarının olumlu olacağı 

düşünümekteyiz.  

 

Yeterli sosyal desteğin, hem depresyonun hem de anksiyete bozukluklarının 

tedavisinde yardımcı olması açısından oldukça önemli olduğunu düşünmekteyiz. 

Çalışmamızda D tipi kişilik özelliğine sahip olan kadınların daha düşük sosyal destek 

algıladıklarını ve daha çok normal doğum korkusu yaşadıklarını saptadık. Normal 

doğum korkusu yaşayan kadınlara yönelik, doğum korkuları ile başa çıkmalarına 

yardımcı olabilecek özel destek grupları sağlanmalıdır. Özellikle riskli olduğu 

düşünülen gruplar için, sosyal destek ortamları sağlamaya yönelik politikalar 

geliştirilmesinin faydalı olacağını düşünmekteyiz.  

 

Sonuç olarak; D tipi kişilik özelliğine sahip kadınların daha fazla doğum 

korkusu, daha fazla psikiyatrik bozukluk yaşadıklarını gösterdik. Psikiyatrik 

konsültasyon ve işbirliğinin, normal doğum korkusunu önlemek ve bu bağlamda 

sezeryan oranlarını azaltmak için, özellikle riskli grupların ele alınmasında, önemli 

olduğu kanaatindeyiz. İlerdeki çalışmalarda özellikle D tipi kişilik özelliğine sahip, 

depresyon ve anksiyete bozukluğu olan kadınlarda görülen normal doğum korkusu 

ile başa çıkılabilmesi için, geliştirilecek yöntemlere ve karşılaştırılmalı çalışmalara 

ihtiyaç vardır.  
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8.ÖZET 

 

GEBELERDE D-TĠPĠ KĠġĠLĠK ÖZELLĠĞĠNĠN NORMAL 

DOĞUM KORKUSU ÜZERĠNE ETKĠSĠ 

 

Hazırlayan: Emine Tekinarslan 

 

Psikiyatri Anabilim Dalı 

 

TIPTA UZMANLIK TEZĠ / Konya, 2015 

 

Amaç: Gebelerde normal (vajinal) doğum korkusunun D-tipi kişilik, depresyon ve anksiyete 

ile ilişkisini incelemek. 

            Gereç ve Yöntem: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Polikliniğine Ocak 2015-Haziran 2015 tarihleri arasında altı ayda başvuran 3. trimester gebe kadınlar 

çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya katılmak isteyen katılımcılarla sosyo-demografik verileri ve 

geçmiş psikiyatrik öyküleri kaydedildi. Sonrasında, D tipi kişilik ölçeği, Durumluluk ve süreklilik 

kaygı ölçeği, Sosyal destek formu, Wijma doğum beklentisi/deneyimi ölçeği ve Edinburgh doğum 

sonrası depresyon ölçeği uygulandı. Veriler SPSS 15 programı kullanılarak değerlendirildi. 

Değişkenler ortalama±standard sapma olarak verildi. Tüm veriler, Kolmogorov–Smirnov testi ile 

normal dağılıma uygun olup olmadığına bakıldı. Katagorik verilerin karşılaştırması Chi-square ve 

Fisher Exact testi ile; parametrik veriler ise t testi kullanılarak karşılaştırıldı. 

Bulgular: D tipi kişilik özelliği olan kadınların eğitim düzeyi, sosyoekonomik düzeyi D tipi 

kişilik özelliği olmayan gruba göre anlamlı oranda düşüktü. Müdahaleli doğum deneyimi, annede 

komplikasyon öyküsü, düşük-kürtaj sayısı D tipi olan grupta anlamlı oranda daha fazlaydı. D tipi 

kişilik özelliği olan kadınlarda  psikiyatrik bozukluk öyküsü, depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, 

sosyal fobi, ağrılı cinsel ilişki öyküsü anlamlı oranda yüksekti. Wijma doğum beklentisi/deneyimi 

ölçeği, Durumluluk ve süreklilik kaygı ölçeği (STAI I ve STAII), Edinburgh doğum sonrası 

depresyon ölçeği, D tipi kişilik ölçeği (DS-14) ve DS-14 alt ölçek puanları anlamlı oranda D tipi olan 

grupta yüksek, MSPSS (çok boyutlu algılanan sosyal destek) puanları düşüktü. D tipi kişilik özelliği 

olan grubun doğum ve doğumla ilgili konularda daha yoğun kaygı yaşadıklarını saptandı.  

 

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları D tipi kişilik özelliğine sahip gebelerin geçmişlerinde daha 

çok psikiyatrik patoloji yaşadıklarını; anksiyete ve depresyon ölçek puanlarının daha yüksek 

olduğunu, doğumdan daha çok korktuklarını, algıladıkları sosyal desteğin daha düşük olduğunu; 

doğumdan önce, doğum sırasında ve doğum sonrasında yaşanabilecek olumsuz durumlara ilişkin daha 

çok kaygı yaşadıklarını göstermektedir. D tipi kişilik özelliği olan kişilerde psikiyatrik destek ve 

işbirliği önemlidir. D tipi kişilerin yaşayabilecekleri psikiyatrik bozuklukları önlemeye yönelik olarak 

bireysel terapiden fayda göreceklerini, özellikle normal doğum korkusu yaşama eğilimi yüksek olan 

bu kadınların, korkularını azaltmaya yönelik olarak psikoeğitim gruplarından faydalanılabileceğini 

düşünmekteyiz.  

Anahtar kelimeler: D tipi kişilik, doğum korkusu, depresyon, anksiyete.  
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ABSTRACT 

 

THE EFFECTS OF TYPE D PERSONALĠTY ON FEAR OF CHILBIRH 

ĠN PREGNANT WOMEN 

 

Auther: Emine Tekinarslan  

 

Department of Psychiatry 

 

DĠSSERTATĠON OF EXPERTĠSE ĠN MEDĠCĠNE/ KONYA 2015 

 
 

Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between the fear of normal 

(vaginal) birth with D-type personality, depression and anxiety in pregnant women. 

 

Methods: The study included 221 consecutive third trimester pregnant women who were admitted to 

the  department of Obstetrics and Gynecology Outpatient Clinic in Selcuk University Faculty of 

Medicine within a six month period. A demographic data form for the participants who were volunteer 

to participate the study and their psychiatric history had been acquired. Then, Type D Personality 

Scale, State and Trait Anxiety Scale, Multidimensional Scale of Perceived Social Support, Wijma 

Delivery Expectancy/Experience Questionnaire and Edinburgh Postpartum Depression Scale were 

applied to all patients. Data were analyzed by using SPSS 15 software. Variables were expressed as 

mean ± standard deviation. The data had previously been submitted to anormality test (Kolmogorov-

Smirnov). Comparison of categorical data were compared using the Chi-square and Fisher's Exact test 

and the parametric data were compared by using the t test.  

 

Results: Type D personality group had lower levels of education and socio-economic status then  

patients who were not in type D personality group.  Assisted delivery experience, history of maternal 

complications and number of abortions rate were significantly higher in the group with type D. The 

history of psychiatric disorders, depression, generalized anxiety disorder, social phobia, painful sexual 

genital activity story were significanly higher in the group with type D. WJIMA, STAI I, STAI II, 

Edinburgh, MSPSS, DS-14 and DS-14 subscales scores were significantly higher in patients with type 

D. We found that Type D group experienced more intense anxiety about birth and birth related 

complications.  

 

Conclusion: The results of this study show that women who have Type D personality trait 

experienced more psychiatric pathology  in the history. The type D personality group has higher 

anxiety and depression scores and higher fear of chilbirth and their perceived social support is 

significantly lower. We found that Type D personality women have more concerns about the adverse 

situations that may occur before birth, during birth and after birth then the other group. Psychiatric 

support and cooperation is significantly more important for people who have Type D personality trait. 

To prevent these negative consequences in patients with Type D personality, individual psychoterapy 

would be helpful and fort he group with the fear of normal childbirth pschoeducation in group would 

be beneficial. 

 

Key words: Type D personality, fear of childbirth, depression, anxiety. 
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9. EKLER 

 

 

EK-1: BilgilendirilmiĢ Onam Formu 

 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ  TIP FAKÜLTESĠ 

ETĠK KURULU 
 

 

AYDINLATILMIġ (BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ) OLUR FORMU 

  

 

(Araştırmacının Açıklaması): 

 

 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği olarak ― GEBELERDE 

D-TĠPĠ KĠġĠLĠK ÖZELLĠĞĠNĠN NORMAL DOĞUM KORKUSUNA 

ETKĠSĠ‖ başlıklı bir araştırma yapmaktayız.   

 Böyle bir çalışmada üçüncü trimester gebelerin kadın hastalıkları ve doğum 

polikliniği tarafından psikiyatriye yönlendirildikten sonra bu kadınlarda doğum 

korkusu ve bunun nedenlerinin saptanması amaçlanmaktadır. Sizin de bu araştırmaya 

katılmanızı öneriyoruz. Ancak hemen söyleyelim ki bu araştırmaya katılıp 

katılmamakta serbestsiniz. 

 Eğer araştırmaya katılmayı kabul ederseniz öncelikle sosyo-demografik 

özelliklerinizin değerlendirildiği bir formu doldurmanız, ardından da bazı anket 

formlarını  değerlendirmeniz gerekecektir. Sizden elde edilecek veriler tamamen 

bilimsel amaçlı kullanılacak olup kimliğiniz ve özel hayatınızla ilgili bilgileriniz 

herhangi bir yerde açıklanmayacaktır.    

 Bu çalışmaya katılmanız için sizden herhangi bir ücret istenmeyecektir. 

Çalışmaya katıldığınız için size ek bir ödeme de yapılmayacaktır.  

Bu çalışmaya katılmayı reddedebilirsiniz. Bu araştırmaya katılıp 

katılmamanız ile size uygulanacak tedavi şekli değişmeyecektir. Çalışmanın herhangi 

bir aşamasında çalışmadan çıkma hakkına sahipsiniz.   

 

 

(Katılımcının Beyanı): 

 

Yukarıda belirtilen araştırma hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirildim. Bana, 

yukarıda konusu ve amacı belirtilen araştırma ile ilgili yazılı ve sözlü açıklama 

aşağıda adı belirtilen hekim tarafından yapıldı. Araştırmaya gönüllü olarak 

katıldığımı, istediğim zaman gerekçeli veya gerekçesiz olarak araştırmadan 

ayrılabileceğimi biliyorum. Benden alınan bilgilerin bu araştırmada kullanılmasını 

hiçbir baskı altında kalmadan kabul ediyorum.  

 

 

 

Katılımcının                                                             AraĢtırmacı doktorun   

  

Adı, soyadı:                                                              Adı, soyadı:  

Tarih ve imza:                                                         Tarih ve imza:   
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 EK-2: Sosyodemografik Veri Formu 

 

SOSYODEMOGRAFĠK VERĠ FORMU (Vaginal Doğum korkusu) 

1- Adı Soyadı: 

2- Yaş:  

3- Boy:  

4- Kilo: 

5- BKI: 

6- Eğitim Düzeyi:   1- ilköğretim   2- lise  3- 

yüksekokul 

7- Çalışma durumu: 1-çalışıyor                         2-çalışmıyor   

8- Medeni durum:  1- evli-birlikte yaşıyor   2- bekar-dul 

9- Sosyoekonomik durum:   1-düşük        2-orta           3- yüksek  

10- Düşük sayısı/Kürtaj sayısı:  

11- Doğum yaptı mı: 1- evet    2- hayır (21.soruya geç) 

12- Doğum sayısı: 

13- Yaşayan çocuk sayısı: 

14- Ölü doğum sayısı: 

15- Müdahaleli doğum deneyimi (episyo/vakum)  1- var  2-yok 

16- İlk doğum şekli:   1- sezeryan  2- normal doğum 

17- sezeryan nedeni:   1-isteğe bağlı  2- tıbbi endikasyon 

18- sezeryan tipi:    1- epidural anesteziyle 2- genel anesteziyle 

19- ilk doğum sırasında bebeğin yaşadığı komplikasyon var mı 1- evet       2-hayır 

20- ilk doğum sırasında annenin yaşadığı komplikasyon var mı 1-evet         2-hayır 

21- İleride yapacağınız doğumun şekli sizce nasıl olmalı: 

1- sezeyan  2-normal doğum 

22- Kaç çocuk doğurmayı planlıyorsunuz: 

23- Kan-enjeksiyon fobisi var mı? (yaşamın herhangi bir döneminde): 1-evet 2- 

hayır 

24- Daha önce psikiyatrik bir problem yaşadınız mı?   1- panik boz   2- yaygın anksiyete 

boz         3- sosyal fobi   4- depresyon     5- bipolar bozukluk  6-diğer 

25- Daha önce ağrılı cinsel ilişki öyküsü:   1-evet  2- hayır 

26- Vajinal doğum fizyolojik olduğu halde neden kadınlar korkarlar? (açık uçlu soru) 
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Form-II 

1- Doğuramamaktan endişelenirim:   1-evet  2-hayır 

2- Doğumun uzun sürmesinden endişelenirim:  1evet  2- hayır  

3- Doğum yaparken sancılarımın kaçmasından endişelenirim:                 1-evet          

2-hayır 

4- Doğum yaparken ıkınamamaktan (bebeği itememekten) endişelenirim:   1-evet        

2-hayır 

5- Doğum sırasında bebeğin basının sıkışmasından endişelenirim   1-evet         

2-hayır 

6- Doğum sırasında canımın çok yanmasından endişelenirim  1-evet         

2-hayır 

7- Doğumda sırasında yırtılmaktan endişelenirim     1-evet         

2-hayır 

8- Dikişli doğum yapmaktan endişelenirim     1-evet         

2-hayır 

9- Doğum sonrası dikişlerimin acı vereceği düşüncesi beni endişelendirir:   1-evet         

2-hayır 

10- Doğum sırasında kanamamın çok olmasından endişelenirim:   1-evet         

2-hayır 

11- Doğum sonrasında kanamamın(akıntımın) çok olmasından endişelenirim:  1-evet         

2-hayır 

12- Doğum için hastaneye zamanında yetişememek beni endişelendirir: 1-evet         

2-hayır 

13- Doğum sancısı başladığında yalnız olmaktan endişelenirim:   1-evet         

2-hayır 

14- Suyumun erken boşalmasından(gelmesinden) endişelenirim:   1-evet         

2-hayır 

15- Doğumda sağlık personelinin hata yapmasından endişelenirim:   1-evet         

2-hayır 

16- Doğumda bebeğime yeterli müdahale yapılamamasından endişelenirim:   1-evet         

2-hayır 

17- Doğum sırasında bebeğimin ölmesinden korkarım:    1-evet         

2-hayır 

18- Doğum yaparken sağlık personelinin bana kötü davranacağını düşünmek beni 

endişelendirir: 
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1-evet          2-hayır 

19- Doğum odasında başka kadınları doğum sancısı çekerken görmek veya seslerini 

duymak düşüncesi beni endişelendirir:   1-evet         2-hayır 

20- Doğum odasında yalnız kalmaktan endişelenirim:   1-evet         2-hayır 

21- Doğumda kontrolümü kaybetmekten endişelenirim:  1-evet         2-hayır 

22- Doğum sırasında aklımı kaybetmekten endişelenirim:  1-evet         2-hayır 

23- Doğumdan sonra esimle cinsel sorun yasamaktan endişelenirim:  1-evet         

2-hayır 

24- Doğum sonrasında büyük abdestimi rahat yapamamak düşüncesi beni endişelendirir:  

1-evet   2-hayır 

25- Sezaryen ile doğum yapmaktan korkarım:    1-evet         2-hayır 

26- Sezaryen olursam ayılamamaktan endişelenirim:  1-evet         2-hayır 

27- Sezaryen sonrası komplikasyonlardan korkarım:  1-evet         2-hayır 
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EK-3: Edinburg Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği 

 

Yakın zamanlarda bebeğiniz oldu. Sizin son hafta içindeki duygularınızı 

öğrenmek istiyoruz. Böylelikle size daha iyi yardımcı olabileceğimize inanıyoruz.  

Lütfen son 7 gün içinde kendinizi nasıl hissettiğinizi en iyi tanımlayan ifadeyi 

seçiniz. 

Son 7 gündür; 

1-  Gülebiliyor ve olayların komik tarafını görebiliyorum 

     Her zaman olduğu kadar (0) 

     Artık pek o kadar değil (1)  

     Artık kesinlikle o kadar değil (2) 

     Artık hiç değil (3) 

2- Geleceğe hevesle bakıyorum  

Her zaman olduğu kadar (0)  

Her zamankinden biraz daha az (1)  

     Her zamankinden kesinlikle daha az (2) 

Hemen hemen hiç (3)  

3- Bir şeyler kötü gittiğinde gereksiz yere kendimi suçluyorum 
 

Evet çoğu zaman (3) 

Evet bazen (2)  

Çok sık değil (1)  

Hayır, hiçbir zaman (0) 

4- Nedensiz yere kendimi sıkıntılı ya da endişeli hissediyorum 
 

Hayır hiçbir zaman  (0) 

Çok seyrek (1) 

Evet bazen (2) 

Evet çoğu zaman (3) 

5- İyi bir nedeni olmadığı halde korkuyor ya da panikliyorum 
Evet çoğu zaman (3) 

Evet bazen (2)  

Hayır, Çok sık değil (1)  

Hayır, hiçbir zaman (0)  
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6- Her şey giderek sırtıma yükleniyor 
Evet, çoğu zaman hiç başa çıkamıyorum(3)  

Evet, bazen eskisi gibi başa çıkamıyorum (2) 

Hayır, çoğu zaman oldukça iyi başa çıkıyorum (1) 

Hayır her zamanki gibi başa çıkabiliyorum. (0) 

7- Öylesine mutsuzum ki uyumakta zorlanıyorum 
Evet çoğu zaman (3) 

Evet bazen (2)  

Çok sık değil (1)  

Hayır, hiçbir zaman (0)  

8- Kendimi üzüntülü ya da çökkün hissediyorum 
Evet çoğu zaman (3) 

Evet bazen (2)  

Çok sık değil (1)  

Hayır, hiçbir zaman (0)  

9- Öylesine mutsuzum ki ağlıyorum 
Evet çoğu zaman (3) 

Evet, oldukça sık (2)  

Çok seyrek (1)  

Hayır, asla (0)  

10- Kendimi zarar verme düşüncesi aklıma geldiği oluyor 
 

Evet çoğu zaman (3) 

Evet bazen (2) 

Hemen hemen hiç (1) 

Asla (0)  
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EK-4: Wijma Dogum Beklentisi / Deneyimi Ölçegi (W-DEQ) A Versiyonu 

Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği 

(W-DEQ) A versiyonu 
© 2005 K. Wijma ve B. Wijma 

YÖNERGE 

Bu anket formu, kadının doğum sancıları ve doğumu sırasında yaşayabileceği duygu 

ve düşüncelerini kapsamaktadır. 

 

Her bir sorunun yanıtı 0‘ dan 5‘e kadar derecelendirilmiştir. Uç değerlerdeki yanıtlar 

(sırasıyla 0 ve 5) aşırı uçlardaki duygu ve düşünceleri yansıtmaktadır.  

 

Lütfen, her bir soruyu  yanıtlarken kendi doğum sancılarınızın ve doğumunuzun nasıl 

gerçekleşeceğini hayal ettiğiniz duruma en uygun düşen sayıyı daire içine alarak 

işaretleyiniz. 

 

Lütfen soruları yanıtlarken hayal ettiğiniz doğum sancılarını ve doğumu düşününüz, 

ümit ettiğiniz şeklini değil.  

 

I Doğum sancıları ve doğumunuzun genel olarak nasıl olacağını 

düĢünüyorsunuz? 

 

1  0                 1                  2                  3                  4                  5 

   Son derece                                                                                 Hiç 

           mükemmel                                                                                 mükemmel değil  

 

2  0                 1                  2                  3                  4                  5 

   Son derece                                                                                 Hiç  

           korkunç                                                                                      korkunç değil 

                                     

II      Kendinizi doğum sancıları ve doğum sırasında genel olarak nasıl 

hissedeceğinizi düĢünüyorsunuz? 
 

3  0                 1                  2                  3                  4                  5 

  Son derece                                                                                  Hiç  

          yanlız                                                                                          yalnız değil 

 

4  0                 1                  2                  3                  4                  5 

 Son derece                                                                                   Hiç  

         güçlü                                                                                            güçlü değil 

 

5  0                 1                  2                  3                  4                  5 

 Son derece                                                                                   Hiç                                                                                               

         kendinden emin                                                                            kendinden emin 

değil   

 

6  0                 1                  2                  3                  4                  5 

 Son derece                                                                                   Hiç 

         korkmuş                                                                                       korkmamış 
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7  0                 1                  2                  3                  4                  5 

 Son derece                                                                                    Hiç  

         yüzüstü bırakılmış                                                                        yüzüstü 

bırakılmamış 

II      Kendinizi doğum sancıları ve doğum sırasında genel olarak nasıl 

hissedeceğinizi düĢünüyorsunuz? 

  

 

8  0                 1                  2                  3                  4                  5 

 Son derece                                                                                   Hiç  

         güçsüz                                                                                          güçsüz değil 

 

9  0                 1                  2                  3                  4                  5 

 Son derece                                                                                    Hiç 

         güvende                                                                                        güvende değil  

 

10  0                 1                  2                  3                  4                  5 

 Son derece                                                                                     Bağımlı 

         bağımsız                                                                                   

 

11  0                 1                  2                  3                  4                  5 

 Son derece                                                                                    Hiç umutsuz 

         umutsuz                                                                                         değil 

 

12  0                 1                  2                  3                  4                  5 

  Son derece                                                                                  Gerginlik  

          gergin                                                                                          yok 

  

13  0                 1                  2                  3                  4                  5 

 Son derece                                                                                   Hiç 

         memnun                                                                                       memnun değil 

 

14  0                 1                  2                  3                  4                  5 

 Son derece                                                                                    Hiç  

         hoşnut                                                                                           hoşnut değil 

 

15  0                 1                  2                  3                  4                  5 

 Son derece                                                                                   Hiç  

         terkedilmiş                                                                                   terkedilmemiş 

 

16  0                 1                  2                  3                  4                  5 

  Tamamen                                                                                    Hiç  

           kendine hakim                                                                            kendine hakim 

değil 

 

17  0                 1                  2                  3                  4                  5 

  Son derece                                                                                   Hiç  

          rahat                                                                                             rahat değil 
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18  0                 1                  2                  3                  4                  5 

 Son derece                                                                                    Hiç  

         mutlu                                                                                             mutlu değil 

 

III Doğum sancıları ve doğumunuz sırasında neler hissedeceğinizi 

düĢünüyorsunuz? 
 

 

19  0                 1                  2                  3                  4                  5 

     Aşırı                                                                                         Hiç  

             panik                                                                                         panik değil 

   

 

20  0                 1                  2                  3                  4                  5 

      Aşırı                                                                                        Ümitsizlik yok 

              ümitsizlik                                                                                   

 

 

21  0                 1                  2                  3                  4                  5 

     Aşırı çocuğa                                                                          Hiç  

             kavuşma isteği                                                                       çocuğa kavuşma 

isteği yok 

 

 

22  0                 1                  2                  3                  4                  5 

            Aşırı                                                                                          Öz güveni 

            öz güvenli                                                                                  yok 
 
 

23  0                 1                  2                  3                  4                  5 

             Son derece                                                                                Kendine 

             güvenli                                                                                      güvensiz  

 

 

24  0                 1                  2                  3                  4                  5 

       Aşırı                                                                                        Hiç 

               ağrılı                       ağrı yok 

 

 

IV Doğum sancılarızın en yoğun olduğu zamanda ne olacağını 

düĢünüyorsunuz?  

 

 

25  0                 1                  2                  3                  4                  5 

 Son derece kötü                                                                          Kötü bir 

         bir şekilde davranacağım                                                            şekilde 

davranmayacağım  

 

26  0                 1                  2                  3                  4                  5 
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      Bedenimin bütün                                                                          Bedenimin bütün 

kontrolü                  kontrolü sağlamasına izin vereceğim                                  

sağlamasına izin vermeyeceğim 

       

 

27  0                 1                  2                  3                  4                  5 

            Kontrolümü tamamen                                                                Kontrolümü  

            kaybedeceğim                                                                            

kaybetmeyeceğim 

 

 

V Bebeği doğurduğunuz anda ne hissedeceğinizi hayal ediyorsunuz? 

 

 

28  0                 1                  2                  3                  4                  5 

 Son derece                                                                                   Hiç 

         keyif verici                   keyif verici 

değil 

 

29  0                 1                  2                  3                  4                  5 

 Son derece                                                                                     Hiç 

         doğal                        doğal değil 

 

 

30  0                 1                  2                  3                  4                  5 

 Tamamen olması                                                                          Hiç olması 

gerektiği 

          gerektiği gibi             gibi değil     

 

 

31  0                 1                  2                  3                  4                  5 

         Son derece                                                                                     Hiç  

         tehlikeli             tehlikeli değil 

 

 

VI Son bir ay içinde doğum sancıları ve doğumunuz ile ilgili düĢünceleriniz 

oldu ise; örnek verebilir misiniz?  
 

32 ...doğum sancıları ve doğumunuz sırasında bebeğinizin öleceğine ilişkin 

düşünceleriniz? 

 

  0                 1                  2                  3                  4                  5 

        Hiç          Çok sık 

 

 

33 ... doğum sancıları ve doğumunuz sırasında bebeğinizin zarar görebileceğine 

ilişkin düşünceleriniz? 

  

  0                 1                  2                  3                  4                  5 

        Hiç         Çok sık 
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EK-5: Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği 

 

MSPSS- Aşağıda 12 cümle ve her birinde de cevaplarınızı işaretlemeniz için 1 den 7 ye 

kadar rakamlar verilmiştir. Her cümlede söyleneni sizin için ne kadar çok doğru 

olduğunu veya olmadığını belirtmek için o cümle altındaki rakamlardan yalnız bir 

tanesini daire içine alarak işaretleyiniz.  

1. İhtiyacım olduğunda yanımda olan özel bir insan var. 

 

 2.Sevinç ve kederimi paylaşabileceğim özel bir insan var. 

 

 3.Ailem bana gerçekten yardımcı olmaya çalışır. 

 

 4.İhtiyacım olan duygusal yardımı ve desteği ailemden alırım. 

 

 5.Beni gerçekten rahatlatan özel bir insan var. 

 

 6.Arkadaşlarım bana gerçekten yardımcı olmaya çalışırlar. 

 

 

 7.İşler kötü gittiğinde arkadaşlarıma güvenebilirim. 

 

 

8.Sorunlarımı ailemle konuşabilirim. 

 

 9.Sevinç ve kederlerimi paylaşabileceğim arkadaşlarım var. 

 

 10.Yaşamımda duygularıma önem veren özel bir insan var. 

Kesinlikle hayır                    1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 

Kesinlikle hayır                    1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 

Kesinlikle hayır                    1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 

Kesinlikle hayır                    1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 

Kesinlikle hayır                    1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 

Kesinlikle hayır                    1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 

Kesinlikle hayır                    1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 

Kesinlikle hayır                    1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 

Kesinlikle hayır                    1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 

Kesinlikle hayır                    1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 
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 11.Kararlarımı vermede ailem bana yardımcı olmaya isteklidir. 

 

 12.Sorunlarımı arkadaşlarımla konuşabilirim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesinlikle hayır                    1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 

Kesinlikle hayır                    1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 
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EK-6: Durumluk- Sürekli Kaygı Ölçeği-1 

 

STAI FORM TX-1 

YÖNERGE: Aşağıda kişilerin kendilerine ait duygularını anlatmada kullandıkları birtakım ifadeler 

verilmiştir. Her ifadeyi okuyun, sonra da nasıl hissettiğinizi ifadelerin sağ tarafındaki parantezlerden 

uygun olanını karalamak suretiyle belirtin. Doğru ya da yanlış cevap yoktur. Herhangi bir ifadenin 

üzerinde fazla zaman sarfetmeksizin anında nasıl 

hissettiğinizi gösteren cevabı işaretleyin. 

1. Şu anda sakinim. 

2. Kendimi emniyette hissediyorum. 

3. Şu anda sinirlerim gergin. 

4. Pişmanlık duygusu içindeyim. 

5. Şu anda huzur içindeyim. 

6. Şu anda hiç keyfim yok. 

7. Başıma geleceklerden endişe ediyorum. 

8. Kendimi dinlenmiş hissediyorum. 

9. Şu anda kaygılıyım. 

10. Kendimi rahat hissediyorum. 

11. Kendime güvenim var. 

12. Şu anda asabım bozuk. 

13. Çok sinirliyim. 

14. Sinirlerimin çok gergin olduğunu hissediyorum. 

15. Kendimi rahatlamış hissediyorum. 

16. Şu anda halimden memnunum. 

17. Şu anda endişeliyim. 

18. Heyecandan kendimi şaşkına dönmüş hissediyorum. 

19. Şu anda sevinçliyim. 

20. Şu anda keyfim yerinde.                                                                                

Durumluk Kaygı Puanı: 

Hiç Biraz Çok Tamamiyle 

(D (2) (3) (4) 

(D (2) (3) (4) 

(1) (2) (3) (4) 

(1) (2) (3) (4) 

(1) (2) (3) (4) 

(1) (2) (3) (4) 

(1) (2) (3) (4) 

(1) (2) (3) (4) 

(1) (2) (3) (4) 

(1) (2) (3) (4) 

(1) (2) (3) (4) 

(1) (2) (3) (4) 

(1) (2) (3) (4) 

(1) (2) (3) (4) 

(1) (2) (3) (4) 

(1) (2) (3) (4) 

(1) (2) (3) (4) 

(1) (2) (3) (4) 

(1) (2) (3) (4) 

(1) (2) (3) (4) 
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EK-7: Durumluk- Sürekli Kaygı Ölçeği-2 

 

STAI FORM TX-2 

YÖNERGE: Aşağıda kişilerin kendilerine ait duygularını anlatmada kullandıkları birtakım ifadeler 

verilmiştir. Her ifadeyi okuyun, sonra da genel olarak nasıl hissettiğinizi, ifadelerin sağ tarafındaki 

parantezlerden uygun olanını karalamak suretiyle belirtin. Doğru ya da yanlış cevap yoktur. Herhangi 

bir ifadenin üzerinde fazla zaman sarfetmeksizin genel olarak nasıl hissettiğinizi gösteren cevabı 

işaretleyin. 

 

 

 

Hemen Hemen 
 hiçbir zaman Bazen Çok zaman her zaman 

21. Genellikle keyfim yerindedir. (D (2) (3) (4) 

22. Genellikle çabuk yoruluyorum. (D (2) (3) (4) 

23. Genellikle kolay ağlarım. (D (2) (3) (4) 

24. Başkalan kadar mutlu olmak isterim. (D (2) (3) (4) 

25. Çabuk karar veremediğim için fırsattan kaçırınm. (D (2) (3) (4) 

26. Kendimi dinlenmiş hissederim. (D (2) (3) (4) 

27. Genellikle sakin, kendime hakim ve soğukkanlıyım. (D (2) (3) (4) 

28. Güçlüklerin yenemeyeceğim kadar biriktiğini 

hissederim. (D (2) (3) (4) 

29. Önemsiz şeyler hakkında endişelenirim. (D (2) (3) (4) 

30. Genellikle mutluyum. (D (2) (3) (4) 

31. Her şeyi ciddiye alır ve etkilenirim. (D (2) (3) (4) 

32. Genellikle kendime güvenim yoktur. (D (2) (3) (4) 

33. Genellikle kendimi güvende hissederim. (D (2) (3) (4) 

34. Sıkıntılı ve güç durumlarla karşılaşmaktan kaçmınm. (D (2) (3) (4) 

35. Genellikle kendimi hüzünlü hissederim. (D (2) (3) (4) 

36. Genellikle hayatımdan memnunum. (1) (2) (3) (4) 

37. Olur olmaz düşünceler beni rahatsız eder. (1) (2) (3) (4) 

38. Hayal kmklıklannı öylesine ciddiye alınm ki hiç 

unutamam. (1) (2) (3) (4) 

39. Aklı başında ve kararlı bir insanım. (1) (2) (3) (4) 

40. Son zamanlarda kafama takılan konular beni tedirgin 

eder. (1) (2) (3) (4) 
Sürekli Kaygı Puanı: 
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EK-8: D Tipi KiĢilik Ölçeği 

 

D Tipi Ölçeği (DÖ14) 

 

Aşağıda, insanların kendilerini tarif ederken sıkça kullandıkları bazı ifadeleri göreceksiniz. 

Lütfen her bir ifadeyi okuyun ve ifadenin altındaki cevaplardan size uygun olanını daire 

içine alın. Doğru veya yanlış cevap yoktur. Önemli olan sadece sizin fikrinizdir. 

 
1 Ġnsanlarla tanıĢtığımda kolayca iletiĢime geçerim. 

 
0- Yanlış 1- Kısmen yanlış  2- Fikrim yok 3- Kısmen doğru  4- Doğru 

 

2 Çoğu zaman önemsiz Ģeylerle alakalı gereksiz endiĢelerim olur. 

 
0- Yanlış 1- Kısmen yanlış  2- Fikrim yok 3- Kısmen doğru  4- Doğru 

 

3 Çoğu zaman tanımadığım insanlarla konuĢurum. 

 
0- Yanlış 1- Kısmen yanlış  2- Fikrim yok 3- Kısmen doğru  4- Doğru 

 

4 Çoğu zaman kendimi mutsuz hissederim. 

 
0- Yanlış 1- Kısmen yanlış  2- Fikrim yok 3- Kısmen doğru  4- Doğru 

 

5 Çoğu zaman kendimi sinirli hissederim. 

 
0- Yanlış 1- Kısmen yanlış  2- Fikrim yok 3- Kısmen doğru  4- Doğru 

 

6 Çoğu zaman sosyal iliĢkilerde kendimi baskılanmıĢ hissederim. 

 
0- Yanlış 1- Kısmen yanlış  2- Fikrim yok 3- Kısmen doğru  4- Doğru 

 

7 Olaylara umutsuzca bakarım. 

 
0- Yanlış 1- Biraz yanlış  2- Fikrim yok 3- Kısmen doğru  4- Doğru 

 

8 KonuĢmayı baĢlatan taraf olmakta güçlük yaĢarım. 

 
0- Yanlış 1- Kısmen yanlış  2- Fikrim yok 3- Kısmen doğru  4- Doğru 

 

9 Çoğu zaman moralim kötüdür. 

 
0- Yanlış 1- Kısmen yanlış  2- Fikrim yok 3- Kısmen doğru  4- Doğru 

 

10 Ġçine kapanık bir insanımdır. 

 
0- Yanlış 1- Kısmen yanlış  2- Fikrim yok 3- Kısmen doğru  4- Doğru 

 

11 Ġnsanlarla aramda bir mesafe olmasını tercih ederim. 

 
0- Yanlış 1- Kısmen yanlış  2- Fikrim yok 3- Kısmen doğru  4- Doğru 

 

12 Çoğu zaman kendimi bir Ģey hakkında endiĢe ederken bulurum. 

 
0- Yanlış 1- Kısmen yanlış  2- Fikrim yok 3- Kısmen doğru    4- Doğru 
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13 Çoğu zaman canım sıkkındır. 

 
0- Yanlış 1- Kısmen yanlış  2- Fikrim yok  3- Kısmen doğru  4- 

Doğru 

 

14 Sosyal bir ortamda konuĢmak için doğru Ģeyleri bulamam. 

 
0- Yanlış 1- Kısmen yanlış  2- Fikrim yok  3- Kısmen doğru  4- 

Doğru 
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EK-9: Etik Kurul Onayı 
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