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Öz: Bu çalışma bebek bekleyen anne adaylarının doğum öncesi süreç boyunca yaşadıkları distres düzeyleri ile mizaç 

özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi hedeflemektedir. Araştırma da öncelikle hipotezin asıl kaynağı olarak mizaç 

üzerinde durulmuştur. Anne adaylarının distres düzeyleri, psikobiyolojik mizaç özellikleri incelenmiş, distresin mizaç 

ile ilişkili olup olmadığının tesbit edilmesi, araştırmanın esas amacını oluşturmuştur.  

Betimsel olarak tasarlanan araştırmanın örneklemi 233 gönüllü anne adayından oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında 
demografik soru formu, Tilburg Gebelik Distres ölçeği, güvenilirlik ve geçerlilik çalışmasını Sayar ve Köse’nin yaptığı 
Karakter ve Mizaç Envanterinin (TCI) mizaca ait soruları kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 20 programı ile 
yapılmıştır.  
Analiz sonucunda, yaş bakımından belirsizlik korkusu alt ölçeği, meslek bakımından Tilburg Ölçeği ile Ödül Bağımlılığı, 
belirsizlik korkusu ve duygusallık alt ölçekleri, eğitim durumuna göre Tilburg Ölçeği, Olumsuz Duygulanım, Mizaç 
Envanteri, Zarardan Kaçınma, yabancılardan çekinme, çabuk yorulma bakımından Üniversite mezunları diğer eğitim 
durumlarına göre farklılık göstermiştir, keşfetmekten heyecan duyma alt ölçeği bakımından ise Üniversite-Lise farklılığı 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Mizaç, Karakter, Prenatal Dönem, Prenatal Dönem Distresi.  

The Relationship Between Psychobiological Temperament And 
Distress Level Of Expectant Mothers 

Abstract 

Objective: This study aims to investigate the relationship between distress levels and temperament 
characteristics of mothers who are expectant mother. The research focused primarily on temperament as the main 
source of the hypothesis. Distress levels and psychobiological temperament of mother candidate were examined and 
than, it was decided to determine primary objective of this research as investigating whether there is a relationship 
between temperament and distress level.  

Material and method: Descriptive research method was used in this study. The sample of the study consisted 
of 233 volunteer mother expectants. The data were collected by using a demographic questionnaire, Tilburg Pregnancy 
Distress scale and questions related to temperament of Temperament and Character Inventory (TCI) (reliability and 
validity of which was conducted by the Kose and Sayar). Analysis of the data was done with SPSS 20 program.  

Results: The distress levels of mothers who were university graduates and who had their first pregnancy were 
found significant in the research. As a result of this analysis, according to age, Fear of Uncertainty Sub-scale; in terms 
of professional respect, Reward Dependence Tilburg Scale; Fear of Uncertainty and Sensuality Subscales; according to 
education, The State Tilburg scale, Negative Affect, Temperament Inventory, Harm Avoidance, Feel Free from Foreign 
and Fatigue, university graduates showed significant difference comparing with other students with other education 
status and also, according to, Being Excited to Discover subscale, a significant difference was found in terms of 
University and College. 
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Giriş 

İnsanlar hayatlarının bazı dönemlerinde farklı sebeplerden dolayı depresyon anksiyete stres gibi bazı 

ruhsal hastalıklar yaşayabilmektedir. Bu duruma sıklıkla çocukluk döneminden başlayarak bazen gençlik 

döneminde, bazen yetişkinlik dönemi, bazen de geç yetişkinlik ve yaşlılık döneminde karşılaşılmaktadır. 

İnsanlar hayatlarında belirli durumlar karşısında kaygı ve endişe yaşayabilmekte, korku duyabilmektedirler.  

Hayatın normal süreci içerisinde de stresle karşılaşılabileceği gibi bazı tecrübeler kişinin hayatını 

yoğun bir biçimde etkilemekte ve dolayısıyla daha büyük stres ve kaygılara sebep olabilmektedir. Gebelik 

süreci de bir kadın açısından oldukça özen gerektiren bir süreçtir. 

Uzmanlarca prenatal dönem olarak adlandırılan doğum öncesi dönem, anne adayları açısından en çok 

stres yaratan ve dikkat edilmesi son derece önemli olan bir dönemdir. Bu dönem döllenmenin başladığı andan 

doğum ve takip eden ilk hafta arasındaki süreçten meydana gelmektedir.  

Anne adayları doğum öncesi dönemde gebeliğin başlangıcından itibaren pek çok değişiklik 

yaşamaktadır. Bu değişiklikler hem fiziksel hem de psikolojik değişikler oldukları gibi aynı zamanda sosyal 

ve çevresel değişiklikler şeklinde de kendilerini göstermektedir. Bütün bu yaşanan değişiklikler ve gebeliğin 

kendisi, stres ve kaygı oluşumuna kaçınılmaz bir biçimde sebep olabilmektedir.

Cloninger’in Psikobiyolojik Modeli   

Cloninger geliştirmiş olduğu psikobiyolojik modeli ile mizacın kalıtımsal bir tarafı olduğu üzerinde 

çalışmalar ve araştırmalar yapmıştır. Ona göre; mizacın kalıtımsal bir tarafı olduğu, öte yandan karakterin ise 

mizaca oranla daha çevresel ve sosyal etkenlere açık durumda olduğunu belirtmektedir. Bireylerin yeniliklere, 

çevresel tehditlere ve ödül olarak sunulan şeylere göstermekte oldukları tepkilerin mizaç olduğunu ve bu mizaç 

özelliklerinin doğuştan geldiğini göstermektedir. Kişilerde bulunan bu özellikler doğuştan itibaren meydana 

gelmekte ve gelişmektedirler. Mizaca ait, doğuştan gelen bu özellikler kendi formları içerisinden hayat 

süresinde bireyin duyguları ya da davranışları üzerinde durmaktadır (Dönmez, 2016: 24). 

Cloninger'in mizaç yaklaşımında öfke, bağlanma ve korku gibi duygular ile ilişkili bir durum da görülmektedir. 

Öte yandan mizacın bu özelliği ile öğrenme sistemleri ve duygular üzerindeki etkisi aracılığıyla otomatik olan 

davranışlar kalıbı meydana gelmekte ve alışkanlıklar belirgin bir hal alarak ortaya çıkmaktadır (Köse, 2003: 

87). 

Cloninger’in Psikobiyolojik Mizaç Boyutları 

Mizaç boyutları, tehlike, yenilik ya da ödül ve cezaya cevap olarak çağrışımsal öğrenmedeki kişisel 

farklılıklara göre tanımlanmaktadır. Mizaç huy, yaratılış, tabiat anlamlarında kullanılmaktadır. Doğuştan 

yapısal olarak uyarılara belirli bir şekilde tepki gösterme eğilimidir. Duygu durumu ve davranışı belirlemekte 

olan duygusal uyaranlara otomatik olarak verilen yanıtların genelidir. Daha önceden de belirtilmiş olduğu gibi 



antik çağda mizaç, "benlik ve özelliklerinin biricik ve bireysel oluşunun biyolojik temeli" şeklinde 

tanımlanmaktadır (Arkar, 2004: 47). 

Mizacın toplamda dört adet boyutu vardır. Bu boyutlar; yenilik arama, zarardan kaçınma, ödül bağımlılığı ve 

sebat etme şeklinde isimlendirilmektedir. Mizacın bu dört boyutu, dört temel duygu ile 

ilişkilendirilebilmektedir (Mertol, 2011: 16): 

Yenilik Arama- Öfke 

Zarardan Kaçınma- Korku 

Ödül Bağımlılığı- Bağlanma 

Sebat Etme- Hırs 

 

Yenilik arayışı 

Yenilik arayışı boyutunda ortalamadan daha yüksek durumda olan kişiler, araştırıcı, çabuk fikir 

değiştiren, dürtüsel, kararsız, çabuk hiddetlenen ve sinirlenen, kolayca heyecanlanabilen ve çabuk tahrik 

olabilen, müsrif, sistemsiz ve düzensiz kişiler olarak karakterize edilmektedirler. Yeni aktivitelere ve ilgilere 

çabuk girmekte ancak ayrıntıları ihmal etme eğilimdelerdir. Ayrıca ilgileri çabuk kaybolmakta ve 

sıkılmaktadırlar. Bu mizaca sahip kişiler oldukça kolay bir biçimde provoke edilebilmekte ve kavgaya hazır 

hale gelebilmektedirler. Bunun tam aksi olarak, diğer iki boyutta ortalama seviyede olan ancak yenilik arayışı 

ortalama seviyeden düşük olan kişiler, yeni ilgiler ile oldukça yavaş bir şekilde ilgilenen, ayrıntılarla meşgul 

olan, dar bir zihne sahip ve karar verirken çokça düşünen kişilerdir. Tipik olarak, katı, ince fikirli, vefalı, sadık, 

tutumlu, kolay kolay sinirlenmeyen, sade ve düzenli kişiler olarak tanımlanabilmektedirler (Arkar, 2004: 51). 

Yenilik Arama boyutunun dört adet alt ölçeği bulunmaktadır. Bu alt ölçekler şu şekildedir (Mertol, 

2011: 16-17): 

Keşfetmekten heyecan duyma (NS1): Bu alt ölçekte yüksek skora sahip olan kişiler yeni yerler 

araştırmaktan heyecan duymaktadırlar. Yeni aktiviteler ve fikirlere karşı kolay heyecanlanmakta ve macera ile 

heyecan arayışı içerisindedirler. Düşük skor alan bireylerin ise yeni uyarıya ihtiyaçları hiç yoktur ya da çok 

azdır. Yeni etkinliklere ve fikirlere yavaş katılmakta ya da direnç göstermektedirler. 

Dürtüsellik (NS2): Bu alt ölçekte yüksek puan almış olanlar dürtülerini kontrol edemeyen, çabuk 

karar veren, dramatik ve heyecanlı kişilerdir. Tipik olarak önsezilerine ve içgüdülerine göre hareket 

etmektedirler. Bu nedenle fikirlerini ve kararlarını sıkça değiştirmektedirler. Düşük puan alanlar ise düşünceli 

olarak tanımlanmakta ve bir fikir geliştirirken ya da bir karar verirken ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. 

Savurganlık (NS3): Bu alt ölçekte puanları yüksek olan bireyler duygu, para ve enerjileri ile aşırı 

davranmakta olan kişilerdir. Parayı biriktirmekten çok harcamayı tercih etmektedirler. Bu bireyler tipik olarak 

duygularını, enerjilerini ve paralarını boşuna harcamamaktadırlar. 



Düzensizlik (NS4): Bu alt ölçekte yüksek puan almış olan bireyler düzensiz olma ve çabuk sinirlenme 

eğilimindedirler. İstedikleri şeyleri elde edemediklerinde sıklıkla sinirlerini ve öfkelerini dışa vurmaktadırlar. 

Düzenlemeler ve katı kurallar olmayan aktiviteleri tercih etmektedirler. Düşük puan alan bireyler ise düzenli 

ve organizedirler. 

Zarardan Kaçınma 

Zarardan kaçınma hayal kırıklığı ve cezalandırma uyaranlarına yanıt olarak, davranışın 

baskılanmasında ve ketlenmesinde kalıtımsal bir şartlanma içermektedir. Belirsiz bir utangaçlık, sosyal 

engellenmişlik ve korku, çabuk yorulma, tehlikeden ya da sorunlardan pasif kaçınma ve hatta başka kişileri 

endişelendirmeyen durumlarda bile problem beklentisi içindeki karamsarlık kaygısı ve endişesi olarak 

gözlemlenmektedir. 

Pek çok insanı endişelendirecek olan bir duruma karşın, zarardan yüksek olmayan bir oranda kaçınan 

bireyler enerjik, kaygısız, sempatik, iyimser ve cesurdurlar. Zarardan az kaçınmanın faydası belirsizlik ve 

tehlike ile karşılaşıldığı zaman kendine güvenme, çok az strese girerek ya da hiç strese girmeden enerjik olarak 

gayret sarf etmeye ve iyimserliğe sebep olmasıdır. Zararı ise, gerçekçi olmayan iyimserlik ve tehlikeye karşı 

tepkisizlik, olası bir zarar görme durumlarında ciddi bir sonuç riski ile ilişkili olmasıdır (Sağlam, 2012: 20-

21). 

Zarardan Kaçınma boyutunun dört adet alt ölçeği bulunmaktadır. Bu alt ölçekler şu şekildedir (Mertol, 

2011: 17-18): 

Beklenti Endişesi HA1: Bu alt ölçekte yüksek puan alan kişiler iki farklı davranış eğilimi 

göstermektedirler. Birincisi, bu kişiler başarısızlık ve zarar beklentisi olan, endişeli ve kötümser kişilerdir. Bu 

durum özellikle riskli, gerçekten zor ya da tanıdık olmayan durumlarda baskın haldedir. İkincisi, bu kişiler 

utandırıcı ve aşağılayıcı yaşantılarla baş etmekte zorluk çekmektedirler. Bu ölçekte düşük puanlı olan kişiler 

ise iyimser olarak tanımlanmaktadırlar. Bu kişiler tipik olarak, herhangi bir zorlukla karşılaşmaktan endişe 

duymamakta olan kişilerdir. 

Belirsizlik Korkusu HA2: Bu alt ölçekte yüksek puanlı olan kişiler alışılmadık şartlara ya da 

potansiyel tehlikesi olan belirsizliklere katlanamamaktadırlar. Sıklıkla belirsiz, tanıdık olmayan durumlarda 

gergin ve kızgın hissetmektedirler. Nadiren risk alırlar ve rutindeki değişikliklere uyum sağlamakta zorluk 

yaşarlar. Düşük puan alan kişiler ise soğukkanlı, güvenli ve sakin olma eğilimi içerisindedirler. Bu kişiler için 

rutindeki değişikliklere uyum sağlamak kolaydır.  

Yabancılardan Çekinme HA3: Bu alt ölçekte yüksek puan alan kişiler sosyal durumlarda utangaç ve 

kendine güvensiz olarak tanımlanmaktadırlar. Kabul görecekleri konusunda garanti verilmediği sürece 

tanımadıkları kişilerle ilişkiye girmekte isteksizlik göstermektedirler. Bu alt ölçekte düşük puan alan kişiler 

ise dost tavırlı, radikal ve cesur olarak tanımlanmaktadır. Sosyal aktivitelere kolay katılım gösterebilen ve 

rahatsız olmadan konuşabilen kişilerdir. 



Çabuk Yorulma HA4: Bu alt ölçekte yüksek puanlı olan kişiler pek çok kişiye oranla asteniktir ve 

enerjileri daha azdır. Sıklıkla ek dinlenme zamanlarına gereksinim duyarlar. Bu alt ölçekte düşük puan alan 

bireyler ise daha dinamik ve enerjiktirler. 

Ödül Bağımlılığı 

Ödül bağımlılığında ortalamadan yüksek seviyede olan  kişiler, başkalarını memnun etme konusunda 

çok istekli, yardımsever, duygusal, sempatik, çalışkan, sosyal uyaranlara karşı duyarlı ve ödüllendirilme 

beklentisi ile doyumlarını erteleyebilmekte olan kişiler olarak karakterize edilmektedirler. Bu durumun tam 

tersi olarak, ödül bağımlılığı ortalama seviyenin altında olan  kişiler ise lakayt, sosyal olarak ilgisiz, pratik, 

duygusal olarak soğuk, katı (dediğim dedik) ve duygusal olarak seçimlerinden bağımsız olan kişilerdir. "İyi 

olmuş, aferin" gibi sosyal pekişmelerin sözel sinyallerine karşı duyarsız ve para gibi pratik olan ödüllere yanıt 

vermektedirler. Onlara çok fazla doyum sağlamayan etkinlikleri ve ilişkileri çok çabuk bir biçimde 

sonlandırabilmekte ve çok çabuk soğuyabilmektedirler (Altıntaş, 2009: 31-32). Ödül Bağımlılığı boyutunun 

üç adet alt ölçeği bulunmaktadır. Bu alt ölçekler şu şekildedir (Mertol, 2011: 18-19): 

Duygusallık RD1: Duygusallık alt ölçeğinde yüksek puan alan bireyler sempatik, anlayışlı ve 

duygusal bireylerdir. Duygularını kolayca gösterebilmektedirler. Bu alt ölçekte düşük puan alan kişiler ise 

tersine pratik olarak tanımlanmaktadırlar. Soğuk ve sert görünmektedirler. Diğer insanların duygularına karşı 

duyarlı değillerdir ve bu sebeple bu kişiler ile sosyal ilişki kurulması zor olmaktadır. 

Bağlanma RD2: Bağlanma alt ölçeğinde yüksek puan almış olan bireyler deneyimlerini ve 

duygularını kendilerine saklamak yerine arkadaşları ile açık bir şekilde tartışmayı tercih etmektedirler. Bu 

kişiler uzun süren ve sıcak sosyal bağları tercih etmektedirler. Hor görülmeye ve reddedilmeye karşı 

duyarlıdırlar. Bağlanma alt ölçeğinde düşük puan alan kişiler ise daha az bağlılık gösterirler ve sosyal ilişkilere 

karşı ilgisizdirler. Diğerlerine soğuk ve uzak olarak görünmektedirler. Reddedilmeye karşı genellikle 

duyarsızdırlar.  

Bağımlılık RD3: Bağımlılık alt ölçeğinde yüksek puan almış olan kişiler diğer insanların onayına ve 

duygusal desteğe bağımlı durumdadırlar. Diğer kişilerin kendileri hakkında ne düşündüklerine çok fazla önem 

verirler. Onaylanmazlar ve eleştirilirlerse kolay bir şekilde kırılırlar. Terk edilme korkuları bulunmaktadır. 

Bağımlılık ölçeğinde düşük puan alan kişiler ise bağımlı değillerdir. Onay ve duygusal destek 

aramamaktadırlar. Duygusal destek ya da korunma için diğer kişileri memnun etmeye çalışmamaktadırlar. 

Kendine yeten, toplumsal baskıya aldırmaz ve bağımsız görünmektedirler. 

Sebat Etme 

Sebat etme (Persistence), yorgunluğa ve engellenmeye karşılık sebat etmeye olan kalıtsal eğilim, 

yanlılıktır. Sebat etmekte olan bireyler, insanı engelleyen ödül yokluğu gibi durumlarla karşılaştıkları zaman 

bu davranışın sönmesine karşı olarak direnç göstermektedirler (Altıntaş, 2009: 32). 



Sebat etme özelliği yüksek olan kişiler aşırı çalışmakta ve azimlilik göstermektedirler. Ayrıca yüksek 

başarı hırsları olmaktadır. Bu kişiler azimli, çalışkan beklenen ödül yanıtlarına karşı aşırı çaba gösterme eğilimi 

içindedirler. Beklenilenden çok daha fazla başarılı olmaktadırlar, engellenmeyi ve yorgunluğu kişisel bir 

mücadele şeklinde algılamaktadırlar. Sebatkarlık özelliği düşük olan bireyler ise ödül alma ihtimalleri stabil 

olduğunda in-aktif, stabil olmayan, üşengeç, güvenilir olmayan ve hata yapan kişiler olarak görülmektedirler. 

(Sağlam, 2012: 26). 

Prenatal Dönem  

Doğum öncesi dönem, gebeliğin başlangıcından doğuma kadar geçen 9 aylık süreci kapsamaktadır. 

Bu döneme prenatal dönem de denilmektedir ve bu dönemde annelere verilen prenatal bakım (doğum öncesi) 

hem fetüs hem de anne açısından çok önemlidir (Taşkın, 2012: 32). 

Prenatal Dönemde Depresyon 

Gebelikte görülen en yaygın psikolojik bozukluk depresyondur. Genelde kadınların gebelik 

dönemlerinde mutlu oldukları düşünülse de hamilelikte görülen depresyon oranları azımsanamayacak 

derecede yüksektir (Karataylı, 2007: 41). 

Gebelik depresyonu hakkında yapılan çalışmalar pospartum depresyon ile ilgili yapılan çalışmalara oranla 

oldukça düşüktür. Kültürlere göre depresyon görülme yaygınlığını inceleyen çalışmalarda depresyon belirtisi 

görme olasılığı Finlandiya’da %30, Kanada’da %25, Amerika’da %20, Macaristan’da %17. olarak 

bulunmuştur (Altınay, 1999: 58). Hamileliğin ilk dönemlerinde depresyona ait belirti ve bulgular, iştah ve 

değişiklikleri, anksiyete ve duygularda ani değişiklikler, libido kaybı, yorgunluk, konsantrasyon sağlamada 

güçlük çekme gibi görülebilmektedir. 

Prenatal Dönemde Anksiyete 

Hamilelik, fizyolojik bir durum olarak algılansa da kadınların psikolojik, biyolojik ve sosyal 

aktivitelerini etkilemektedir. Hamilelik, doğum yapma ve bebeği emzirme, kadını fiziksel olarak 

nörotransmitter ve hormonal açıdan değişikliklere neden olur ve bu nedenler anksiyete oluşumunu tetikler 

(Gümüşdaş, 2014: 51). Kadınlar hamilelikleri boyunca yaşadıkları ruhsal durumlardaki değişikliklerle kolay 

başa çıkarken bazı hamileler hafif, orta, şiddetli ruhsal rahatsızlıklar ile sorun yaşamaktadırlar. 

Prenatal Dönemde Stres 

İç veya dış etkilerden kaynaklanan iç dengeyi bozmak için tehdit eden veya bozan, organizmada 

kimyasal değişkenlere sebep olan olaylar stres olarak adlandırılmaktadır. Stresör ise stresi arttıran ve strese 

neden olan bir faktör, ajan veya organizmada uyum sağlamaya yönelik duygulardır (Tabur, 2007: 29). Değişik 

yaşam şartlarının stres puanlarını belirlemek için Amerikalı psikologlarca geliştirilen çalışma sonucunda; 

gebelik 40 puan ve 12. sırada, evlenmek 50 puan ve 7. Sırada, doğum 40 puan ve 14. sırada. Diğer puanlar ise 

11 ile 100 arasında değişkenlik göstermiştir. 



Salaman Sorios’un Türkiye’de 1982 yılında İzmir’de yaptığı çalışmaya göre Türkiye’ye özgü stres 

puanları olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmanın sonucuna göre; çocuğun ölümü 98 puan ile ilk sırada yer 

almıştır. Çocuğun sakatlanması ve hastalanması 85 puanla 6. sırada yer alırken, düşük yapma ve çocuk 

düşürme 67 puanla 17. sırada yer almıştır (Eskici, 2010: 33). 

Yapılan çalışmalara bakıldığında stresin yüksek oranda olması düşük doğum ağırlıklı ve erken doğum 

gibi olumsuz sonuçları görülmektedir. Yapılan bir başka araştırmada ise gebeliğin 18-20. haftasında stresi 

yoğun yaşadıklarını belirten gebelerin kortikotropin yani stres altında olunduğunda beyinde salgılanan 

hormonun oranının yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı çalışmadaki bir başka olgu kortikotropin 

hormonunun aşırı salgılanmasının erken doğuma neden olabileceğini saptamıştır. Prematür bebeklerde düşük 

kilo normal bir durumdur. Fakat zamanında doğan bebeklerin olması gerektiğinden zayıf olmasında stres 

oldukça etkilidir (Tabur, 2007: 31). 

Distres 

Distres, çoğunlukla kötü bir haber, olay ve olgu neticesinde ortaya çıkmaktadır. Kötü streste yine aynı 

şekilde kısa süreli fakat oldukça yoğun olan akut stres ve yoğun olmayan fakat diğerinden daha uzun süreli 

olan kronik stres olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Seaward, 2012: 9). 

Prenatal Distresin Anne ve Bebek Sağlığı Açısından Önemi  

Anne yaşadığı psikolojik, sosyal ve fiziksel durumlarla baş etmede sorun yaşadığında hamilelik doğum 

ve ebeveynlik rolü üstlenme annede durumsal ve gelişimsel krizlerle olumsuz etkilenmektedir. Karşılaşılan 

sonuçlarla başarılı bir şekilde başa çıkmak hamileliğin sağlıklı olması için oldukça önemlidir. Distrese ilişkin 

sorunların çözülme döneminde kadının sorunu ve olayı doğru kavraması, destek veren kişilerin bulunması, baş 

etme mekanizmaları yardımcı etkenlerdendir. Baş etmenin etkin bir şekilde sağlanması için anne adaylarının 

dengeli ve sağlıklı bir yaşam sürdürmesi, pozitif bakış açıları geliştirmesi, ruh sağlığını koruması, gerekirse 

tıbbi destek alması gerekmektedir. (Altınçelep, 2011: 40).  

Bu çalışmada bebek bekleyen anne adaylarının doğum öncesi süreç boyunca yaşadıkları distres 

düzeyleri ile mizaç özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi hedeflemektedir.  

YÖNTEM 

Veri toplama araçları 

Sosyo-Demografik Bilgi Formu: Bu form anne adaylarının çeşitli özelliklerini: yaş, eğitim durumu, 

kaçıncı hamilelik, meslek gibi bilgilerini elde etmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Mizaç ve Karakter Envanteri: MKE (Temperamentand Character Inventory- TCI): Cloninger’in 

geliştirdiği 4 mizaç (yenilik arayışı, zarardan kaçınma, ödül bağımlılığı ve sebat etme) ve 3 karakter ölçeğinden 

oluşan envanterin mizaca ait ölçekleri kullanılmıştır.  



Tilburg Gebelik Distres Ölçeği: Anne adaylarına 17 soru ve iki alt boyuttan oluşan distres ölçeği 

kullanılmıştır. 

Araştırmanın Örneklemi   

Bu çalışma daha önce fiziksel ve psikolojik rahatsızlık geçirmemiş, kalıtsal bir rahatsızlığı olmayan, 

gebeliği boyunca herhangi bir hastalık yaşamamış, prenatal dönemi kapsayan, yani gebeliğin ilk haftasından 

doğumu takip eden ilk hafta arasında olma kriterlerine sahip anne adayları ile çalışılmıştır. Anne adayları 

gönüllülük esası ile çalışmaya katılmıştır. 

Örneklem büyüklüğünü belirlemek üzere %95 power, medium etki büyüklüğü, 0.05 birinci tür hata 

değerleri dikkate alınarak n= 292 değerine ulaşılmıştır. Ancak çalışmada uygulanan ölçeklerde, anne adayları 

tarafından işaretlenmemiş eksik maddelere rastlanmıştır. Bu nedenle analiz aşamasında 233 anne adayının 

istatistik değerleri dikkate alınmıştır.  

Bulgular ve Tartışma 

0.60≤����≤0.80 ise ölçek oldukça güvenilirdir kriterine göre; Tilburg gebelik distres 

(0.60≤0,763≤0.80); Mizaç ve karakter envanteri boyut ve alt boyutları (0.60≤0,63≤0.80 ve 0.60≤0,758≤0.80) 

arasında değerler almış ve oldukça güvenilir olduğu saptanmıştır. 

Örneklemin 126’sı (%54,1) 20-31 yaş, 107’si (%45,9) 31-40 yaş; 53’ü (%22,7) ilköğretim; 91’i 

(%39,1) lise; 89’u  (%38,2) üniversite; 94’ü (%40,3) ev hanımı; 139’u (%59,7) çalışan; 96’sı (%41,2) ilk; 88’i 

(%37,8) ikinci; üç ve üzeri hamilelik  49 (%21,0)  olarak tespit edilmiştir. (Tablo.1’de verilmiştir.) 

Tablo.1. Anne Adaylarının Demografik Özellikleri Olan Yaş, Eğitim, Meslek ve Kaçıncı Hamileliğine Göre 
Frekans, Yüzde Değerleri ortalamaları 

Gruplar f  %  gec%  yig%  

20-31 126   54,1 54,1 54,1 
31-40 
 

107 
 

45,9 
 

45,9 
 

100 
 

İlköğretim 53 22,7 22,7 22,7 
Lise 91 39,1 39,1 61,8 
Üniversite 
 

89 
 

38,2 
 

38,2 
 

100 
 

Ev Hanımı 94 40,3 40,3 22,7 
Çalışan 
 

139 
 

59,7 
 

59,7 
 

100,0 
 

İlk 96 41,2 41,2 41,2 
İkinci 88 37,8 37,8 79,0 
Üç ve daha faz. 
Toplam 

49 
233 

21,0 
100,0 

21,0 
100,0 

100,0 
 

 
 
 
 
 



Tablo.2. Ölçek ve alt boyutların ortalama, standart sapma, standart hata değerleri.  

Boyutlar     
Tilburg Genel 233 11,59 4,211 ,276 

Olumsuz duygulanım 233 18,61 7,868 ,515 

Eş Katılımı 233 4,57 3,201 ,210 

Mizaç Genel 233 52,85 6,323 ,414 

Yenilik Arayışı 233 24,21 4,746 ,311 

Zarardan Kaçınma 233 16,59 4,402 ,288 

Ödül Bağımlılığı 233 12,76 2,488 ,163 

Sebat Etme 233 4,61 1,531 ,100 

NS1 233 5,65 1,902 ,125 

NS2 233 9,60      2,365  ,103 

NS3 

NS4 

233 

233 

4,36 

4,61 

1,626 

1,572 

,107 

,103 

HA1 233 5,28 1,863 ,122 

HA2 233 3,68 1,507 ,099 

HA3 

HA4 

233 

233 

3,41 

4,22 

1,682 

1,732 

,110 

,113 

RD1 

RD2 

RD3 

 

233 

233 

233 

6,27 

4,23 

2,25 

1,834 

1,561 

1,249 

,120 

,102 

,082 

Sebat Etme 233 4,61 1,531 ,100 

Ölçeklerin betimsel istatistik değerleri tablo 2’de  gözlenmektedir. 

Ölçeklerin normal dağılım gösterip göstermediğini sınamak amacıyla kolmogorov- smirnov testi 

uygulanmıştır. Normal dağılım değeri p>0,05 kuralına göre mizaç genel p değeri 0,032 <0,05 ve tilburg genel  

p değeri 0,000 <0,05 sonuçlarına ölçeklerin normal dağılım farklılığı anlamlı bulunmuştur. Bu nedenle 

parametrik olmayan analiz yöntemlerinden Kruskall Wallis ve Mann Withney-u testleri kullanılmıştır. 

Kruskall Wallis-H testi sonucuna göre Tilburg Distres Ölçeği puanı ile anne adaylarının eğitim 

durumları değerlendirilmesi (x2=11,670; 0,003<0,05) ve Olumsuz Duygulanım Ölçeği puanı ile anne 

adaylarının eğitim durumları değerlendirilmesi (x2=9,482; 0,009<0,05) sonucunda sıralamalar ortalaması 

arasında anlamlı fark bulunmuştur. 

 Kruskall Wallis-H testi sonucunda Tilburg Distres Ölçeği puanı ile anne adaylarının Kaçıncı 

Hamilelik durumları değerlendirilmesi (x2=12,330; 0,002<0,05) ve Olumsuz Duygulanım Ölçeği puanı ile 

anne adaylarının Kaçıncı Hamilelik durumları değerlendirilmesi sonucunda sıralamalar ortalamaları arasında 

(x2=7,546; 0,023<0,05) anlamlı fark bulunmuştur.  

Kruskall Wallis-H testi sonucunda Eğitim Durumu Puanlarının Mizaç envanterinin Zarardan Kaçınma 

ölçeği (x2=15,611; 0,000<0,05), keşfetmekten heyecan duyma alt boyutu (x2=6,534; 0,038<0,05), 

yabancılardan çekinme alt boyutu (x2=15,646; 0,000<0,05), çabuk yorulma alt boyutu (x2=8,411; 0,015<0,05) 

N x ss xSh



karşılaştırılmaların durumları değerlendirilmesi sonucunda sıralamalar ortalamaları arasında anlamlı fark 

bulunmuştur. 

Kruskall Wallis-H testi sonucunda Kaçıncı Hamilelik Durumu Puanlarının Zarardan Kaçınma ölçeği 

(x2=7,948; 0,019<0,05), Yabancılardan Çekinme (x2 =9,165; 0,010<0,05), Çabuk Yorulma (x2=8,804; 

0,012<0,05) alt ölçeklerine göre karşılaştırılması durumları değerlendirilmesi sonucunda sıralamalar 

ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuştur. 

Farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek üzere yapılan ikili karşılaştırmalara göre; 

Tilburg Genel Ölçeğinin Eğitim Durumuna göre; üniversite-lise karşılaştırmasında distres üniversite mezunu 

anne adayları lehine; üniversite-ilköğretim karşılaştırmasında da yine üniversite mezunu anne adayları lehine; 

Olumsuz Duygulanımın Eğitim Durumu göre; üniversite-lise ikili karşılaştırmasında distres üniversite mezunu 

anne adayları lehine sonuçlanmıştır. 

Tilburg Genel Ölçeğinin Kaçıncı Hamileliğe göre ilk-ikinci ikili karşılaştırmasında distres ilk 

hamileliğini yaşayan anne adayları lehine; olumsuz duygulanım ölçeğinin kaçıncı hamilelik ikili 

karşılaştırmasında yine ilk hamileliğini yaşayan anne adayları lehine sonuçlanmıştır. Eğitim durumuna göre; 

zarardan kaçınma ölçeğinin üniversite-ilköğretim ve üniversite-lise ikili karşılaştırmaları üniversite mezunu 

anne adayları lehine; Keşfetmekten Heyecan Duyma alt ölçeğinin lise- üniversite ikili karşılaştırmasında lise 

mezunu anne adayları lehine; Yabancılardan Çekinme alt ölçeğinin üniversite-lise ve üniversite-ilköğretim 

ikili karşılaştırmasında üniversite mezunu anne adayları lehine; Çabuk Yorulma alt ölçeğinin üniversite-lise 

ikili karşılaştırmasında üniversite mezunu anne adayları lehine anlamlı farklılık gözlenmiştir.  

Kaçıncı hamileliğe göre; zarardan kaçınma ölçeğinin ilk-ikinci hamilelik ikili karşılaştırmasında ilk 

kez hamile olan anne adayları lehine; Yabancılardan Çekinme alt ölçeğinin ilk-ikinci hamilelik ikili 

karşılaştırmasında ilk kez kamile olan anne adayları lehine; Çabuk Yorulma alt ölçeğinin ilk-ikinci hamilelik 

ikili karşılaştırmasında ilk kez hamile olan anne adayları lehine anlamlı farklılıklar gözlenmiştir. 

Yaş Değişkeninin Distres Ölçeği ve Mizaç Envanteri üzerine etkisinde Çoklu Doğrusal Regresyon 

analizine göre; yaş değişkeninin Distres Ölçeği (p=0,004<0,05) ve Mizaç Envanteri (p=0,004<0,05) üzerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu bulunmuştur. Yaş değişkeninin Distres Ölçeği üzerindeki 

etkisinin negatif yönlü (Beta=-0,316), Mizaç Envanteri üzerindeki etkisinin pozitif yönlü (Beta=0,344) olduğu 

hesaplanmıştır. Model toplam varyansın (deltaR²=0,077) yaklaşık %7,7’sini açıklamaktadır. Oluşturulacak 

olan modelin ise genel olarak anlamlı (p<0,001<0,05) olduğu görülmüştür. Anne adaylarının yaşları arttıkça 

distreslerinin azalacağı tahmin edilmektedir. Bunun kişinin yaşantıları sonucu kazandığı deneyimleri 

sonucuyla doğru orantılı olduğunu söylemek mümkündür.(Tablo.3’ te verilmiştir) 

 

 



Tablo.3.Yaş Değişkeninin Distres Ölçeği ve Mizaç Envanteri Üzerine Etkisi (Çoklu Doğrusal Regresyon) 

Bağımsız  
B Beta t P R R² 

Delta 
R² 

F P 

Sabit 2,765  3,908  0,001 

0,302 0,091 0,077 6,468 0,001 Distres Ö -0,725 -0,316 -2,891 0,004 

Mizaç E. 0,399 0,344 2,938 0,004 

 

Öğrenim düzeyi değişkeninin distres ölçeği ve mizaç envanteri için yapılan çoklu regresyon analizine 

göre Distres Ölçeği; (p=0,437>0,05) anlamsız, Mizaç Envanteri (p<0,001<0,05) üzerinde ise istatistiksel 

olarak anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenim düzeyi değişkeninin Distres Ölçeği 

üzerindeki etkisinin pozitif yönlü (Beta=0,067), Mizaç Envanteri üzerindeki etkisinin pozitif yönlü 

(Beta=0,606) Model toplam varyansın (deltaR²=0,431) yaklaşık %43,1’ini açıklamaktadır. Oluşturulacak olan 

modelin ise genel olarak anlamlı (p<0,001<0,05) olduğu görülmüştür. (Tablo.4’te verilmiştir) 

Tablo.4.Öğrenim Düzeyi Değişkeninin Distres Ölçeği ve Mizaç Envanteri Üzerine Etkisi (Çoklu Doğrusal 
Regresyon) 

Bağımsız  B Beta t P R R² DeltaR² F P 

Sabit -0,703  -1,173 0,242 

0,663 0,440 0,431 50,571  0,001 Distres Ölçeği 0,165 0,067 0,779 0,437 

Mizaç Envanteri 0,758 0,606 6,593  0,001 

Yenilik arayışı, (p<0,000<0,05); Zarardan kaçınma (p<0,003<0,05); Ödül bağımlılığı (p<0,009<0,05); Sebat 

etme (p<0,030<0,05) değişkenlerinin Olumsuz duygulanım üzerinde istatiksel açıdan anlamlı etkisinin 

bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Olumsuz duygulanım bağımsız değişkeninin yenilik arayışı değişkeni 

üzerinde etkisi pozitif (Beta=0,179), zarardan kaçınma üzerinde pozitif (Beta=0,162), ödül bağımlılığı 

üzerinde negatif (Beta=-0,305), sebat etme üzerinde negatif (Beta=-0,137) bağıntısı olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Modelin toplam varyansına bakıldığında (deltaR²=0,195) yani yaklaşık %19,5’ini açıklamaktadır. 

Modelin genel anlamlılık değeri (p 0,000<0,05) olduğu gözlenmiş dolayısıyla modelin anlamlı olduğu tablo 

5’de gözlenmektedir. 

Tablo.5. Tilburg Gebelik Distres Ölçeğinin alt boyutu Olumsuz duygulanımın mizacın alt boyutları üzerine 
etkisi (Çoklu Doğrusal Regresyon) 

Bağımsız  
B Beta t P R R² 

Delta 
R² 

F P 

Sabit 27,000  6,335 0,000  
 
 
 
,458 

 
 
 
,209 

 
 
 
,195 

 
 
 
15,093 

 
 
 
 0,000 

Yenilik A. 0,318 0,179 2,984 0,003 

Zarardan K 0,310 0,162 2,617 0,009 

 Ödül B         -1,033      -,305      -4,885       0,000 
 Sebat E          -,755       -,137     -2,188       0,030 

 

 



Tablo.6.  Ölçekler Arasındaki İlişki 

Spearman'srho - Korelasyon Analizi 
Yenilik Arayışı Korelasyon Katsayısı 0,788 
Olumsuz Duygulanım P Değeri (2-tailed) < 0,006 
Yenilik Arayışı Korelasyon Katsayısı 0,694 
Eş Katılımı P Değeri (2-tailed) < 0,001 
Zarardan Kaçınma Korelasyon Katsayısı 0,528 
Olumsuz Duygulanım P Değeri (2-tailed) < 0,003 
Zarardan Kaçınma Korelasyon Katsayısı 0,439 
Eş Katılımı P Değeri (2-tailed) < 0,001 
Ödül Bağımlılığı Korelasyon Katsayısı 0,988 
Olumsuz Duygulanım P Değeri (2-tailed) < 0,001 
Ödül Bağımlılığı Korelasyon Katsayısı 0,756 
Eş Katılımı P Değeri (2-tailed) < 0,007 
Sebat Etme Korelasyon Katsayısı 0,351 
Olumsuz Duygulanım P Değeri (2-tailed) < 0,004 
Sebat Etme Korelasyon Katsayısı 0,428 
Eş Katılımı P Değeri (2-tailed) < 0,001 

 

Sonuç ve Öneriler  

Tüm korelasyon değerleri incelendiğinde gerek ölçekler, gerekse alt boyutlar negatif yada pozitif 

olarak birbiri ile anlamlı düzeyde ilişkilidir. Tilburg distres ölçeğinin alt boyutu olan olumsuz duygulanım, en 

çok yenilik arayışı ile onun da alt boyutu olan dürtüsellik, zarardan kaçınmanın alt ölçeği olan çabuk yorulma 

ve ödül bağımlılığı alt ölçeği olan bağlanmadan etkilenmiştir. Dürtüsellikten’den alınan yüksek puanlar, 

dürtülerini kontrol edemeyen, hızlı karar veren, dramatik, sıklıkla fikir değiştiren, heyecanlı mizaç özelliklerini 

tanımlamaktadır. Çabuk yorulma alt ölçeğinden alınan yüksek skorlar, düşük enerjili, sık sık dinlenme 

gereksinimi hisseden, ağırkanlı mizaç özelliklerini tanımlamaktadır.   Bu araştırmada anne adayları gebelik 

döneminde dramatik, dürtülerini kontrol edemeyen, heyecanlı, endişeli ve kötümser, daha duygusal ve 

duygularını gösterme eğiliminde olma mizaç özellikleri göstermişlerdir. Meslek açısından bakıldığında distres 

çalışan anne adayları lehinedir. Günümüz koşullarına göre çalışmak durumunda olan ve yeni doğacak bebeğe 

gerekli koşulları sağlamaya çalışan anne adaylarının stres olgusuyla karşı karşıya olduklarını göstermektedir. 

Öğrenim düzeyi değişkenine göre ise distres puanları üniversite mezunu adayların lehine sonuçlanmıştır. 

Öğrenim düzeyi arttıkça bilgi seviyesi artmaktadır. Buna doğru orantılı olarak kaygı ve stresin de arttığını 

söylemek mümkündür. Üniversite mezunu anne adayı daha çok araştırma yapmakta, fizyolojik 

gereksinimlerini ve yenilikleri daha fazla takip etmektedir. Bu durum kendisi ve bebeği için daha fazla 

endişelenmesine, güvensiz olmasına, stresinin artmasına bağlı olarak da daha çabuk yorulmasına neden 

olmaktadır. 

Distres ilkkez hamile olan anne adayları lehinedir.İlkkez hamile kalan annenin bebeğe daha fazla 

odaklandığı, gebeliği hakkında daha çok araştırma yaptığı gözlenmiştir. Tecrübesiz anne adayına aile ve sosyal 

çevresinde de daha itinalı davranılmaktadır. Konuşulan konular hep gebelik, doğum ve bebek üzerinedir. Daha 



önce gebeliği deneyimlemiş kişiler tecrübelerini sıklıkla paylaşmaktadır.  Bu durum tecrübesiz anne adayı 

tarafından karmaşaya sebep olmakta; kafası karışan anne adayının kaygı ve korkuları artmaktadır. Olumsuz 

duygular anne adayının stresli ve depresif bir durum içinde olmasına neden olmaktadır.  

Mizaç özelliklerine göre; zarardan kaçınma ölçeği ilk hamileliğini yaşayan anne adayları lehine 

sonuçlanmış ve bu ölçekten yüksek skorlar almışlardır. Zarardan kaçınma, dikkatli, evhamlı, şüpheci, sinirli, 

enerjisi düşük, endişe gerektirmeyecek durumlar karşısında bile kaygılı mizaç özellikleridir.Araştırmada anne 

adaylarının bebeğe odaklı oldukları, ilkkez hamileliği deneyimleyen anne adayların sıklıkla bebeğin hareket 

edip etmediği konusunda oldukça dikkatli,  şüpheci ve evhamlı oldukları gözlenmiştir. 

Yabancılardan çekinme alt ölçeği karşılaştırması yapılmış, ilk hamileliğini yaşayan anne adayları 

lehine sonuçlanmıştır. Yabancılardan çekinme alt ölçeği mizaç özellikleri; sosyal durumlar da utangaç, kabul 

görme beklentisinde olmaktır. Araştırmada ilk hamileliğini yaşayan anne adaylarının tecrübesizliğe ve ilk 

deneyime bağlı olarak çekingen ve utangaç oldukları gözlenmiştir. Bu davranışın da araştırmanın sonucunu 

ile doğru orantılı olduğu gözlenmektedir.  

Çabuk yorulma alt ölçeği ikili karşılaştırması yine ilk hamileliğini yaşayan anne adayları lehine 

sonuçlanmıştır. Çabuk yorulma; astenik, enerji azlığı, sık dinlenme oranlı mizacı tanımlamaktadır. 

Araştırmada ilk hamileliğini deneyimleyen anne adayların da fizyolojik ve psikolojik adaptasyon sorunları  

gözlenmiştir. Anne adayları yaşadıkları fizyolojik değişimleri; uyku düzeninde bozulma, iştah azlığı yada 

artması, sık idrara çıkma, bulantı, memelerde hassasiyet ve ağrı, kasıklarda ağrı ve kasılmalar olarak  

adlandırmışlardır. Bu değişimle başetmekte olan anne adaylarının çabuk yorulma mizaç alt ölçeğinden yüksek 

skorlar aldıkları gözlenmiştir. 

Araştırmanın sonuçaları şunu açıklayabilmektedir; psikobiyolojik mizaç özelliklerinden çabuk 

yorulma, yenilik arayışı, zarardan kaçınma, bağlanma distres yapıcı etkiye sahiptir. Buna ek olarak yaş, eğitim 

,ilk hamilelik ve meslek değişkenleri distresi etkilemiştir. Araştırmanın genelinde Tilburg distres ölçeğinin 

olumsuz duygulanım alt ölçeği psikobiyolojik mizacın yenilik arayışı, zarardan kaçınma, çabuk yorulma, 

bağlanma, keşfetmekten heyecan duyma ölçeklerinden etkilenmiştir. 

Araştırmanın bulguları ve sonuçlarına göre öneriler; 

 Gebelerin fizyolojik kontrollerinin yanı sıra psikolojik kontrollerinin de yapılması sağlanmalıdır. Her 

açıdan bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Gebelikteki hormonsal değişikliklerin etkileri ile ruhsal 

değişimler birbiri ile karıştırılmaması açısından bu değerlendirme oldukça önem arz etmektedir. 

 Aile sağlık merkezlerinde hizmet veren ekip bu konuda bilgilendirilmeli gerekli görüldüğünde gebenin 

psikolojik destek alması mutlaka sağlanmalıdır. Psikolojik destek alması tespit edilen gebelerin 

düzenli takibi gerekli ekip tarafında yapılmalıdır. 



 Anne adayının eşi ve ailesine, gebenin fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi 

olmaları, ona bu dönemde nasıl destek verecekleri öğretilmelidir. 

 Gebelere hamilelik döneminde uygun ve kontrollü egzersiz programları önerilmelidir. Kan dolaşımını 

destekleyen bu egzersizler ile daha enerjili olmaları sağlanarak çabuk yorulmaları önlenebilir. 

 Gebe takibi yapan doktor, hemşire, ebenin yanı sıra ekipte psikolog ve aile danışmanı olması 

sağlanmalıdır. Anne adayına gerekli bilgilendirmeler yapılmalı, mahremiyeti korunmalı ve güveni 

sağlanmalıdır. Karşılıklı güven oluşturulduktan sonra anne adayının çekingenliği ortadan kalkacak, 

sorunlarını rahatlıkla paylaşacak böylece duruma hem bir tanı hem de çözüm getirmek kolaylaşacaktır. 

 Doğum ekibine hizmet içi eğitimler düzenlenmeli, yeni gelişen teori ve araştırmalar ışığında 

bilgilendirmeler devamlılık arz etmelidir. 
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