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Çal›flma Durumlar› Farkl› Üç Grup Kad›nda Ruh Sa¤l›¤›,
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Özet

Bu araflt›rmada kendi ürününü pazarda satan, maafll› bir iflte çal›flan ve evhan›m› olan kad›nlar; ruh sa¤l›¤›,
kontrol oda¤› inanc› ve cinsiyet rolü bak›m›ndan karfl›laflt›r›lm›fl ve bu de¤iflkenler aras›ndaki iliflkiler
incelenmifltir. Ayr›ca yafl, e¤itim düzeyi, medeni durum, çocuklar›n yafl ortalamas›, kontrol oda¤› inanc› ve
cinsiyet rolünün kad›nlar›n ruh sa¤l›¤›n›n yordanmas›na katk›lar›na da bak›lm›flt›r. Toplam 255 kad›ndan, K›sa
Semptom Envanteri, Rotter’›n ‹ç D›fl Kontrol Oda¤› Ölçe¤i ve Bem Cinsiyet Rolü Envanteri ile veri
toplanm›flt›r. Pazarda ürününü satan kad›nlar›n ev han›mlar›ndan ve çal›flan kad›nlardan daha çok psikopatolojik
belirti gösterdikleri ve bu belirtilerin de çal›flan kad›nlara göre daha ciddi düzeyde oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Üç
grup kad›n aras›nda kontrol oda¤› inanc› bak›m›ndan yap›lan karfl›laflt›rmada, pazarc› kad›nlar›n ev
han›mlar›ndan daha düflük kontrol oda¤› inanc› puanlar› oldu¤u, cinsiyet rolleri açs›ndan aralar›nda fark
olmad›¤› bulunmufltur. Ayr›ca ruh sa¤l›¤›, kontrol oda¤› inanc› ve cinsiyet rolleri aras›nda iliflkiler oldu¤u
bulunmufltur.
Anahtar kelimeler: Kad›n, çal›flma durumu, ruh sa¤l›¤›, kontrol oda¤› inanc›, cinsiyet rolleri
Abstract

The purpose of this study was threefold: the first was to compare the mental health, the locus of control and the
gender roles of women; who were employed, those who were unnemployed (housewifes) and those who sold
their own products like home made food, cloths, jewelleries and the like in marketplaces and kermesses. The
second aim was to investigate the contribution of age, level of education, marital status, number and mean age
of children, locus of control, and gender role on women’s mental health. The third aim was to see the
relationships among mental health, locus of control and gender roles. The Brief Symptom Inventory (BSI),
Rotter’s Internal-External Locus of Control Scale (RIELCS), and Bem Sex Role Inventory (BSRI) were
administered to 255 women. It was found that women who sold their products had more frequent and more
serious psychological symptoms in some subscales of BSI than other two groups. Results also showed that
women who sold their products had significantly lower RIELCS scores than housewifes, and no significant
differences were obtained for sex roles. Finally, it was found that there were significant correlations between
mental health, locus of control and gender roles.
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Kad›nlar›n çal›flma durumlar› ve çal›flt›klar› ifller
e¤itimleriyle ve medeni durumlar›yla iliflkilidir. E¤itimsiz ya da düflük e¤itimli kad›nlar için genifl ifl imkanlar› yoktur ancak ev hizmetleri gibi vas›fs›z, düflük statülü ve çok düflük ücretli ifllerde çal›flmaktad›rlar. Ortaokul ve lise mezunlar› daha çok idari personel olarak düflük ücretli ifllerde çal›fl›rken yüksek
okul mezunlar› her alanda de¤il daha çok e¤itim ve
hukuk gibi baz› dallarda çal›flmaktad›rlar ve evli kad›nlar›n da yüksek okul mezunu de¤illerse çal›flmama ihtimalleri yüksektir (Kazgan, 1979; Özbay,
1979). Ülkenin ekonomik koflullar›nda yaflanan krizlerin ve kad›n›n çal›flmas› konusundaki geleneksel
tutumlar›n sonucu olarak kad›nlar›n çal›flma yaflam›ndaki durumlar› giderek kötüleflmifltir; daha çok
say›da kad›n çal›flmak isterken istihdam alanlar›
azald›¤› için çok say›da kad›n iflsiz kalm›flt›r; her çal›flan kad›na karfl›l›k 69 kad›n ifl aramaktad›r (Ecevit,
1995); kad›nlarda 1950’den önce % 80’nin üzerinde
olan iflgücüne kat›lma oran› 1985’te % 30’lara düflmüfltür ve tar›m d›fl›nda ücretli ifllerde çal›flanlar›n
pay› hala fazla de¤ildir (Kazgan, 1979; Özbay,
1995). Bunun sonucu olarak da, çal›flmak isteyen
kentli kad›nlar, çocuk bak›c›l›¤›, temizlik iflleri gibi
alanlarda, sanayi tipi makineler kullanarak evde, sigortas›z, güvencesiz ve asgari ücretlerden de düflük
ücretlerle çal›flmaktad›rlar ve bir k›s›m kad›n da evde kendi ürettiklerini d›flar›da satarak resmi olmayan
bir sektörün parças› olmaktad›r (Ecevit, 1995); kad›nlar 1970’lerden itibaren yayg›nlaflan ev eksenli ifllerde çal›flmaya bafllam›fllard›r (Hattato¤lu, 2001).
Evde üretimde bulunan kad›nlar›n psikolojik özellikleri ve di¤er kad›nlarla karfl›laflt›r›lmas› konusundaki
bilgi eksikli¤ini gidermeye bir katk› olmas› amac›yla
bu araflt›rmada kendi ürettiklerini pazarda satan kad›nlarla ev han›mlar› ve çal›flan kad›nlar ruh sa¤l›¤›,
kontrol oda¤› inanc› ve cinsiyet rolü bak›m›ndan karfl›laflt›r›lmaktad›r.
Ruh sa¤l›¤›n› çeflitli yönleriyle inceleyen araflt›rmalar, kad›nlarla erkekler aras›nda ruh sa¤l›¤› bak›m›ndan farkl›l›klar oldu¤unu belirlemifllerdir. Genellikle, kad›nlar›n ruhsal aç›dan erkeklere göre daha
sa¤l›ks›z olduklar› ifade edilmektedir (Demir ve De-
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mir, 1998; Hovardao¤lu, 1997; Maflrabac›, 1989).
Nitekim, kad›nlar psikolojik yard›m almak için kriz
merkezlerine ya da hastahanelere daha çok baflvurmaktad›rlar (Devrimci Özgüven ve Say›l, 1999; Özmen, Demet, ‹çelli, Yolas›¤maz ve Kültür, 1994;
Y›lmaz, 1999). Ancak, çeliflkili bulgularla da karfl›lafl›lmaktad›r; örne¤in, cinsiyet-depresyon iliflkisini inceleyen araflt›rmalar›n sonuçlar› aras›nda farkl›l›k oldu¤u bildirilmektedir (Hisli, 1988), depresyon kad›nlarda daha çok gözlenmekle birlikte farkl› sonuç veren araflt›rmalar da vard›r. Belki ruh sa¤l›¤› üzerinde
cinsiyetin yan›s›ra baflka de¤iflkenlerin de rolü bulunmaktad›r. Mirowsky (1996), kad›nlarla erkeklerin
depresyon düzeyleri aras›ndaki fark›n yafl, medeni
durum, ev iflleri, çocuk bak›m› ve ekonomik s›k›nt›lara ba¤l› oldu¤unu belirtirken, Knudson-Martin
(2000), ruh sa¤l›¤›n›n aile içi iliflkilerle ve alg›lanan
etkileflimle iliflkili oldu¤unu belirtmektedir. Bu araflt›rmada çeflitli de¤iflkenlerin rolünü görebilmek amac›yla ruh sa¤l›¤›, kad›nlar özelinde, çal›flma durumu,
yafl, medeni durum gibi de¤iflkenlerle birlikte, kontrol oda¤› inanc› ve cinsiyet rolü ile iliflkilendirilerek
incelenmektedir.
Çal›flma durumu ile ruh sa¤l›¤› aras›nda iliflki oldu¤undan söz edilmektedir. Dökmen (1997), çal›flmayanlar›n çal›flanlara k›yasla daha depresif olduklar›n› bulmufltur. Uçman’a (1990) göre ise, Türkiye’de
çal›flan kad›nlar›n ruh sa¤l›¤› çal›flan erkeklere k›yasla daha fazla bozulma riski tafl›maktad›r. Uçman, ayr›ca, ilkokul mezunu ve alt sosyoekonomik düzeyden
kad›nlarda ruh sa¤l›¤› bozulma riskinin daha yüksek
oldu¤unu belirtmektedir. Bir çal›flmada da çal›flan
kad›nlara k›yasla ev kad›nlar›n›n daha depresif ve
daha stresli olduklar› belirlenmifltir (Ross, Mirowsky
ve Ulbrich, 1983). Öte yandan, özellikle orta yafll› ve
yafll› erkeklere göre, kad›n›n çal›flmas› anlaflmazl›klar› art›rmaktad›r ve efller aras›ndaki anlaflmazl›k da
depresyonu etkilemektedir (Keith ve Schafer, 1986).
Tiedje ve arkadafllar› (1990) ise çal›flan, efl ve anne
rollerinin çat›flt›¤›n› alg›layan kad›nlar›n daha depresif olduklar›n› belirtmektedirler. Çal›flma durumu ile
ruh sa¤l›¤› aras›ndaki iliflkiler üzerinde duran araflt›rmalara dayanarak çal›flma durumlar› farkl› kad›nlar›
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karfl›laflt›ran bir sonuç ç›kar›lamamaktad›r, konunun
çeflitli yönleriyle ele al›nmas› gerekmektedir; bu
araflt›rmada da kad›nlar aras›ndaki ruh sa¤l›¤› farkl›l›¤› çeflitli de¤iflkenlerle birlikte ele al›nmaktad›r.
Ruh sa¤l›¤›, cinsiyet ve çal›flma durumundan
baflka de¤iflkenlerle de iliflkilidir. Bir psikiyatri klini¤indeki depresif hastalarla yap›lan bir araflt›rmada
(Gutierrez-Lobos, Wolfl, Scherer, Anderer ve
Schmidl-Mohl, 2000), depresyon aç›s›ndan bekar,
kad›n ve iflsiz olanlar›n daha büyük risk tafl›d›klar›
belirlenmifltir. Depresyon oran›n›n iflsiz ve dul kad›nlarda en yüksek, evli ve çal›flan erkeklerde en düflük oldu¤u da bulunmufltur. Türkiye’de kad›nlar
üzerinde yap›lan bir araflt›rmada (Önen, Kaptano¤lu
ve Seber, 1995) da medeni durum, evlilik yafl› ve
e¤itim düzeyi ile depresyon aras›nda anlaml› iliflkiler
belirlenmifltir; evli olmamak (bekar ya da dul olmak), genç ya da geç yaflta evlenmek ve düflük e¤itimli olmak depresyon için risk faktörleri olarak belirlenmifltir. Kad›nlar›n ruh sa¤l›¤› üzerinde demografik de¤iflkenlerin önemli rolü oldu¤u anlafl›lmaktad›r; bu araflt›rmada bu de¤iflkenler de ele al›nmaktad›r.
Ruh sa¤l›¤› ile kontrol oda¤› inanc› aras›nda anlaml› iliflki oldu¤u ise hem Türkiye’de hem Bat›’da,
pek çok araflt›rmayla ortaya konmufltur. Da¤ (1992)
taraf›ndan üniversite ö¤rencileri ile yap›lan bir araflt›rmada, kontrol oda¤› ile psikolojik belirtiler aras›nda anlaml› bir iliflki oldu¤u belirlenmifl ancak psikolojik belirti düzeyini yordamada kontrol oda¤› inanc›n›n tek bafl›na anlaml› bir katk›s› olmad›¤› bulunmufltur. Dimitrovsky, Schapira-Beck ve Itskowitz
(1994) de, ‹srailli kad›nlarda depresyonla kontrol
oda¤› aras›ndaki anlaml› iliflkilere iflaret etmektedirler. Watson (1998) ise, kontrol oda¤› ile kiflilik bozukluklar› aras›nda anlaml› iliflkiler oldu¤unu, d›fl
kontrol oda¤› inanc›n›n kiflilik bozukluklar›n›n
önemli bir yorday›c›s› oldu¤unu belirtmektedir. Bu
araflt›rmada da kad›nlarda kontrol oda¤› inanc›n›n
ruh sa¤l›¤› ile iliflkisi incelenmektedir.
Kontrol oda¤› inanc› ile baz› de¤iflkenler aras›nda iliflki kuran araflt›rmalar vard›r. Da¤ (1991), üni-
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versite ö¤rencisi erkeklerin k›zlara göre; Dönmez ve
Baflal (1985) da büyük çevrede (Ankara’da) büyüyenlerin küçük çevrelerde büyüyenlere göre daha
çok iç denetim odakl› olduklar›n› belirlemifllerdir.
Buller (1999) da kad›n›n çal›flma durumunun ve gelirinin kontrol alg›s›yla iliflkili oldu¤unu bulmufltur.
Yüksek kontrol alg›s›na sahip olanlar, çevrelerini ve
koflullar›n› etkileyebildiklerini hissetmektedirler ve
kontrol alg›s›, çal›flanlarda daha yüksektir ve e¤itimle, gelirle birlikte art›fl göstermektedir. Çal›flma durumlar› farkl› üç grup kad›n›n karfl›laflt›r›ld›¤› bu
araflt›rmada da kad›nlar›n kontrol oda¤› inançlar› bak›m›ndan farkl› olup olmad›klar›na bak›lmaktad›r.
Cinsiyet rolleri ile ruh sa¤l›¤› iliflkisi üzerinde de
durulmufltur. Baz› araflt›rmalarda, ruh sa¤l›¤› yönünden erkeksilik ve kad›ns›l›k özelliklerini yüksek düzeyde gösteren androjenlere özel bir yer verilmifltir
(Bem, 1974, 1975; Bem, Martyna ve Watson, 1976).
Biyolojik cinsiyete k›yasla toplumsal cinsiyet rollerinin depresyona katk›s›n›n daha önemli oldu¤unu
belirten Golding ve Singer (1983), androjenli¤in pozitif iç yaflant›larla (olumlu hayal kurma, yetersizlik
hissetmeme vb.) yüksek düzeyde iliflkili oldu¤unu
bulmufllard›r. O’Heron ve Orlofsky (1990), kayg› ve
depresyon bak›m›ndan, androjenlerin en iyi, belirsiz
cinsiyet rolü olanlar›n da en kötü durumda olduklar›n› bildirmektedirler. Williams ve D’Alessandro
(1994) da androjenlerin ruh sa¤l›klar›n›n olumlu
yönlerini vurgulamaktad›rlar. Baz› araflt›rmalarda
ruh sa¤l›¤›n›n baz› yönleri (Örn., ba¤›ms›zl›k, yeterlilik, depresyon, kayg›) bak›m›ndan erkeksilerin de
en az androjenler kadar iyi durumda olduklar› bildirilmektedir (Golding ve Singer, 1983; O’Heron ve
Orlofsky, 1990; Steenbarger ve Greenberg, 1990).
Grimmell (1998), özellikle kad›nlarda gerçek cinsiyet rolü davran›fl› ile ideal cinsiyet rolü davran›fllar›
aras›ndaki farkl›l›¤›n depresyonu cinsiyet rollerinden daha iyi aç›klad›¤›n› belirlemifltir; kontrol oda¤›
inanc›, yükleme stili ve kendilik yeterli¤i gibi biliflsel faktörleri kontrol etti¤inde de ayn› sonuçlar› elde
etmifltir. Kim (1998), çal›flan ve çal›flmayan, evli ve
en az bir çocuk sahibi kad›nlar›n cinsiyet rol tutumlar›n› ve genel psikolojik iyilik durumlar›n› (global
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psychological well-being-genel olarak yaflamdan doyum almak ve mutluluk) karfl›laflt›rm›flt›r; çal›flan kad›nlar›n çal›flmayan kad›nlardan daha eflitlikçi (liberal) cinsiyet rolü tutumlar›na sahip olduklar›n› ama
psikolojik iyilik hali bak›m›ndan farkl› olmad›klar›n›
belirlemifltir. Öte yandan flu da bulunmufltur: Çal›flan
kad›nlar eflitlikçi cinsiyet rolü tutumuna sahip olduklar›nda daha yüksek iyilik haline sahip olurlarken,
çal›flmayan kad›nlar ise geleneksel cinsiyet rollerine
sahip olduklar›nda daha yüksek iyilik hali yaflamaktad›rlar. Genel olarak, cinsiyet rolü ile ruh sa¤l›¤›
aras›nda ve çal›flma durumu ile benimsenen cinsiyet
rolü aras›nda iliflki oldu¤undan söz etmek mümkündür. Bu çal›flmada da bu iliflkiler üzerinde durulmaktad›r.
Ruh sa¤l›¤›, kontrol oda¤› inanc› ve cinsiyet rolü
aras›nda anlaml› iliflkiler oldu¤u da görülmektedir.
Lengua ve Stormshak (2000), cinsiyetin, cinsiyet rollerinin ve d›fl kontrol oda¤› inanc› gibi baz› kiflilik
özelliklerinin psikolojik belirtileri (depresyon, antisosyal davran›fllar ve madde kullan›m›) aç›klama biçimleri üzerinde durmufllar; erkeksili¤in hem kad›nlarda hem de erkeklerde d›fl kontrol inanc›yla, kad›nlarda depresyonla negatif iliflkili oldu¤unu belirlemifllerdir. Kiflilik özellikleri kontrol edildi¤inde bile
cinsiyet rolleri ile belirtiler aras›nda iliflki bulunmufltur. Erkeksilik, depresyon üzerinde koruyucu etki yaparken, antisosyal davran›fl ve madde kullan›m› üzerinde risk faktörü olmaktad›r. Kad›ns›l›k ise, antisosyal davran›fl ve madde kullan›m› ile ilgili olarak koruyucu etki yapmaktad›r. Bu bulgular›n kad›ns›l›¤›n
ve erkeksili¤in dengeli halinin yani androjenli¤in
olumlu ak›l sa¤l›¤› ile iliflkili oldu¤unu söyleyen görüfllerle (Bem, 1974) tutarl› oldu¤u bildirilmektedir.
Ayr›ca d›fl kontrol inanc›n›n kad›nlarda da erkeklerde de depresyonla pozitif iliflki gösterdi¤i belirlenmifltir. Orta yaflta, bekar ve meslek sahibi kad›nlar
üzerinde yap›lan bir araflt›rmada (Lewis ve Borders,
1995), yüksek iç kontrol oda¤› inanc›n›n yüksek yaflam doyumu ile iliflkili oldu¤u, ancak cinsiyet rolleri ile yaflam doyumu aras›nda bir iliflki olmad›¤› bulunmufltur. Chia ve arkadafllar› (1995), Amerikal› ve
Tayvanl› üniversite ö¤rencilerinin cinsiyet rolü tu-
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tumlar› ile kontrol oda¤› inançlar›n› karfl›laflt›rm›fllar
ve iç kontrol oda¤›n›n iki kültürde ve iki cinsiyette
cinsiyet rol tutumlar› ile iliflkili olmad›¤›n› belirlemifllerdir. Bu araflt›rmada da Tük kültüründe cinsiyet
rolü, kontrol oda¤› inanc› ve ruh sa¤l›¤› birlikte ele
al›n›p aralar›ndaki iliflkiler incelenmektedir.
Özetle, Türk ve Bat› literatürüne bak›ld›¤›nda çal›flma durumunun ve medeni durum, yafl vb. de¤iflkenlerin ruh sa¤l›¤› üzerindeki rollerinin önemli oldu¤u ve ruh sa¤l›¤›, kontrol oda¤› inanc›, cinsiyet rolü ve demografik de¤iflkenlerin birbirleriyle iliflkili
olduklar› görülmektedir. Bu araflt›rmada ise farkl›
çal›flma durumlar›ndaki kad›nlarda ruh sa¤l›¤› karfl›laflt›rmal› olarak ve kontrol oda¤› inanc›, cinsiyet rolleri ve demografik özelliklerle birlikte incelenmektedir. Ayr›ca farkl› çal›flma durumlar›ndaki kad›nlar
kontrol oda¤› inac› ve cinsiyet rolü bak›m›ndan da
karfl›laflt›r›lmaktad›r.
Amaç
Kad›nlar›n çal›flma durumu de¤iflkenine göre genellikle iki gruba ay›r›larak araflt›r›ld›klar› gözlenir
(Örn., Dökmen, 1997; Kim, 1998): Çal›flan kad›nlar
ve çal›flmayan kad›nlar (ev han›mlar›). Bu çal›flmada
iki grup kad›n aras›nda bir üçüncüsü de araflt›rmaya
al›nm›flt›r: Pazarda ürününü satan kad›nlar. Psikolojik yönden hiç araflt›r›lmam›fl bu “pazarc›” kad›nlar,
ördükleri dantelleri, h›rkalar›; piflirdikleri bazlamalar›, yaprak sarmalar›n›; diktikleri havlular›, elbiseleri;
iflledikleri örtüleri ya da yapt›klar› kolye, küpe ve bilezikleri kermeslerde, pazar yerlerinde ya da bakanl›klarca ya da belediyelerce belirlenen yerlerde belirli aral›klarla sat›fla sunmakta ve aile gelirine katk›da
bulunmaktad›rlar. Pazarc› kad›nlar›n çal›flma durumlar› bak›m›ndan çal›flan kad›nlara ve ev han›m› kad›nlara hem benzediklerinden hem de benzemediklerinden söz edilebilir. Pazarc› kad›nlar düzenli bir iflte çal›flarak elde edilen sabit bir gelire sahip de¤illerdir; bu nedenle çal›flan kad›n kategorisine tam uymamaktad›rlar. Öte yandan ev han›ml›¤›yla yetinmeyip
para kazanmaya da çal›flmaktad›rlar; gelir sa¤layan
bir üretimde bulunmaktad›rlar, ancak bu üretim ev
içindedir ve sürekli de¤ildir.
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Bu araflt›rmada ruh sa¤l›¤›, kontrol oda¤› inanc›
ve cinsiyet rolü üzerinde durulmaktad›r. Araflt›rman›n birinci amac›, üç grup kad›n› psikolojik belirtiler,
kontrol oda¤› inanc› ve cinsiyet rolü bak›m›ndan
karfl›laflt›rmakt›r. ‹kinci olarak, yafl, e¤itim düzeyi,
medeni durum, çocuk say›s›, çocuklar›n yafl ortalamas›, kontrol oda¤› inanc› ve cinsiyet rolünün ruh
sa¤l›¤›n› yordamaya katk›lar›n›n incelenmesi ve son
olarak da psikolojik belirtilerle, kontrol oda¤› inanc›
ve cinsiyet rolü aras›ndaki iliflkilerin belirlenmesi
amaçlanm›flt›r.
Pazarda ürün satan kad›nlar›n ev han›mlar›ndan
ve çal›flan kad›nlardan, ruh sa¤l›¤›, kontrol oda¤›
inanc› ve cinsiyet rolü bak›m›ndan farkl› olmalar›
beklenmektedir. Mevcut koflullar›n› gelifltirmeye,
de¤ifltirmeye çabalayan ve bu giriflimcilik için gerekli gücü gösteren pazarc› kad›nlar›n ev han›mlar›na k›yasla daha olumlu ruh sa¤l›¤›na, daha çok iç
kontrol oda¤› inanc›na sahip olmalar›, androjenli¤i
daha çok benimsemeleri ve bu özellikleriyle çal›flan
kad›nlara daha çok benzemeleri mümkündür.
Yöntem

Örneklem
m
Bu araflt›rmada toplam 255 kad›nla çal›fl›lm›flt›r.
Kad›nlar›n % 31.8’i bir pazarda ço¤unlu¤u kendi el
eme¤ini, ürününü satan kad›nlard›r (“pazarc›”);
% 32.9’u bir iflte çal›flmayan ev han›mlar›d›r (ev han›m›); ve % 35.3’ü maafll› bir iflte çal›flan kad›nlard›r
(çal›flan).
Kat›l›mc› kad›nlar›n yafllar› 21 ile 72 aras›nda de¤iflmekte olup yafl ortalamas› 37.78’dir (S = 10.12).
Yafl ortalamas›, pazarc› kad›nlarda 43.68 (S =
10.84), ev han›mlar›nda 35.73 (S = 8.63) ve çal›flan
kad›nlarda 34.50 ‘dir (S = 8.49).
Kat›l›mc› kad›nlar›n e¤itim durumlar› flöyledir:
E¤itim durumunu belirten kad›nlar›n (5 kad›n bu soruya cevap vermemifltir) % 23.6’s› ilk okul,
% 11.2’si orta okul, % 45.2’si lise, % 20.0’si yüksek
okul mezunudur. Pazarc› kad›nlar›n % 19.5’i, ev han›mlar›n›n % 48.2’si, çal›flan kad›nlar›n % 4.4’ü ilkokul mezunudur. Pazarc› kad›nlar›n % 16.9’u, ev
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han›mlar›n›n % 14.5’i, çal›flan kad›nlar›n % 3.3’ü orta okul mezunudur. Pazarc› kad›nlar›n % 57.1’i, ev
han›mlar›n›n % 32.5’i, çal›flan kad›nlar›n % 46.7’si
lise mezunudur. Pazarc› kad›nlar›n % 6.5’i, ev han›mlar›n›n % 4.8’i, çal›flan kad›nlar›n % 45.6’s› yüksek okul ya da önlisans mezunudur.
Kad›nlar›n medeni durumlar› flöyle özetlenebilir.
Kad›nlar›n % 81.2’ si evlidir, % 10.0’u duldur ve
% 8.8’si bekard›r. Pazarc› kad›nlar›n % 74.0’ü, ev
han›mlar›n›n % 89.5’i, çal›flan kad›nlar›n % 79.3’ü
evlidir. Pazarc› kad›nlar›n % 14.3’ü, ev han›mlar›n›n
% 7.0’si, çal›flan kad›nlar›n % 9.2’si duldur. Pazarc›
kad›nlar›n % 11.7’si, ev han›mlar›n›n % 3.5 ’i, çal›flan kad›nlar›n % 11.5’i bekard›r.
Kat›l›mc›lardan cevap verenlerin (4 kad›n cevap
vermemifltir) % 47.8’i büyük kentte, % 21.2’si küçük kentte, % 12.9’u kasabada ve % 16.5’i köyde
büyümüfllerdir. Kad›nlar›n ço¤unun (213’ünün,
% 85.2’sinin) en az bir tane çocu¤u vard›r ve çocuk
say›s› ortalamas› 2.05’dir (S = 0.93).

Verii Toplam
ma Araçlar›
Kat›l›mc›lara K›sa Semptom Envanteri (KSE),
Rotter’›n ‹ç-D›fl Kontrol Oda¤› Ölçe¤i (R‹DKOÖ),
Bem Cinsiyet Rolü Envanteri (BCRE) uygulanm›flt›r.

K›sa Sem
mptom
m Envvanterii (K
KSE). ‹nsanlar›n çeflitli ruhsal belirtiler aç›s›ndan taranmas› ihtiyac›na cevap veren ölçeklerden biri oldu¤u belirtilen K›sa
Semptom Envanteri (KSE), 90 maddelik SCL-90
Belirti Tarama Listesi’ne temellendirilmifltir (fiahin
ve Durak, 1994). Derogatis (1992) taraf›ndan gelifltirilen ve fiahin ve Durak (1994) taraf›ndan Türkçeye uyarlanan KSE, 9 alt ölçekten ve global rahats›zl›k belirleyicisi 3 indeksten oluflan 53 maddelik bir
ölçektir (Savafl›r ve fiahin, 1997). Maddelere 0 ile 4
aras›nda puanlanan, Likert tipi “hiç yok”, “biraz
var”, “orta derecede var”, “epey var” ve “çok fazla
var” seçenekleri verilmekte ve her alt ölçe¤in maddeleri için verilen bu cevap seçenekleri içinden iflaretlenenlerin toplam› ile alt ölçek toplam puan›na
ulafl›lmaktad›r. Alt ölçekler flunlard›r: Somatizasyon,
obsesif-kompulsif, kiflileraras› duyarl›k, depresyon,
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anksiyete, hostilite, fobik-anksiyete, paranoid düflünceler, psikotisizm ve ek maddeler. Bat›da geçerli ve
güvenilir oldu¤u belirlenen (akt., fiahin ve Durak,
1994) KSE’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirli¤i fiahin ve Durak (1994) taraf›ndan yap›lm›flt›r.
fiahin ve Durak, ergenler, gençler ve yetiflkinlerden
oluflan örneklemlerinden ald›klar› verilere göre
KSE’nin geçerli ve güvenilir oldu¤unu bildirmektedirler. KSE’nin Beck Depresyon, Sosyal Karfl›laflt›rma, Boyun E¤icilik, Strese Yatk›nl›k, Kiflileraras›
‹liflkiler, UCLA Yaln›zl›k, Offer Benlik ‹mgesi ölçekleriyle iliflkilerine de bak›lm›fl ve bu ölçeklerle
KSE aras›nda bulunan iliflki katsay›lar›n›n anlaml›
düzeylerde olduklar› görülmüfltür. Ayr›ca, psikolojik
sorunlar› olan ve olmayan gruplar›n, KSE’nin madde
ve alt ölçek puanlar› ile indeks puanlar› bak›m›ndan
anlaml› düzeyde farkl›laflt›klar› da bulunmufltur (fiahin ve Durak, 1994).
Bu araflt›rmada KSE’nin alt ölçek puanlar› ile rahats›zl›k ciddiyeti ve belirti toplam› puanlar› de¤erlendirilmektedir.

Rotter’’›n ‹ç-D
D›fl Kontrol Oda¤› Ölçe¤ii
(R‹D
DKOÖ). Rotter (1966) taraf›ndan gelifltirilen ve
Da¤ (1991) taraf›ndan Türkçeye uyarlanan ‹ç-D›fl
Kontrol Oda¤› Ölçe¤i (R‹DKOÖ), bireylerin genellenmifl kontrol beklentilerini içsellik d›flsall›k boyutunda belirlemeyi amaçlayan bir ölçektir. Ölçe¤in
Türkçe formunun alfa iç tutarl›l›k katsay›s› .70 ve
test-tekrar test güvenirlik katsay›s› da .83 bulunmufltur. Geçerli¤ini s›namak için de çeflitli ölçeklerle (görüflme, Ö¤renilmifl Güçlülük, Belirti Tarama Listesi)
iliflkilerine bak›lm›fl ve aralar›nda anlaml› korelasyonlar bulunmufltur (Da¤, 1991).
Bem
m Cinsiiyet Rolü Envvanterii (B
BCRE). Bem
(1974) taraf›ndan gelifltirilen ölçe¤in, Kavuncu
(1987) taraf›ndan Türkçeye uyarlanan formu kullan›lm›flt›r. Envanterin Kad›ns›l›k (K) ve Erkeksilik
(E) Ölçekleri, kad›ns› ve erkeksi özellikleri gösteren
20’fler s›fattan oluflmaktad›r. Deneklerin K ve E’den
ald›klar› toplam puanlar K ve E medyanlar›na göre
de¤erlendirilerek kiflilerin cinsiyet rolleri, erkeksi,
kad›ns›, androjen ve belirsiz olarak s›n›flanmaktad›r.
Bu araflt›rmada Dökmen (1999) taraf›ndan önerilen
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medyanlar (K için 111, E için 104) kullan›lm›flt›r.
Envanterin geçerli¤i ve güvenirli¤i Kavuncu (1987)
ve Dökmen (1991; 1999) taraf›ndan incelenmifltir.
BCRE’nin Türkçe formunun test-tekrar test güvenirlik katsay›s› (n = 208), K için .75, E için .89 bulunmufltur (Kavuncu, 1987). BCRE’nin iki yar› güvenirlik katsay›s› da K için .77 ve E için .71 (Dökmen,
1991); alfa katsay›s› K için .73, E için .75 (Dökmen,
1999) bulunmufltur. Dökmen (1991), geçerlik çal›flmas›nda, ölçüt olarak Kandiyoti taraf›ndan gelifltirilen Cinsiyet Rolleri ‹le ‹lgili Kal›p Yarg› Ölçe¤i’ni
kullanm›flt›r. Bu ölçe¤in kad›nl›k ve erkeklik alt ölçekleri ile BCRE’nin K ve E ölçekleri aras›nda anlaml› iliflkiler bulunmufltur (K için, r = .51, p < .05;
E için r = .63, p < .05; n = 100). Bu sonuçlar, ölçeklerin geçerli¤i için kan›t olarak de¤erlendirilmifltir.
Ayr›ca, kad›nlarla erkeklerin K ve E puanlar› bak›m›ndan anlaml› olarak farkl›laflmalar› da bir geçerlik
kan›t› olarak ele al›nm›flt›r (Dökmen, 1999).
‹fllem
Veri toplamak için kad›nlarla evlerde, ifl yerlerinde ve pazar yerlerinde (pazar yeri, kermes, kad›nlara
tahsis edilen sat›fl yerlerinde) görüflülmüfltür. Kad›nlar›n ço¤u ölçekleri kendileri iflaretlemifllerdir. Baz›
kad›nlara tan›d›klar› di¤er kad›nlar arac›l›¤›yla ulafl›lm›flt›r.
Bulgular

Ruh sa¤l›¤›
Ruh sa¤l›¤›n›n ölçülmesi amac›yla kullan›lan
KSE puanlar› (10 alt ölçek ve 2 global puan) bak›m›ndan pazarc›, çal›flan ve ev han›m› kad›nlar› karfl›laflt›rmak için tek yönlü varyans analizleri yap›lm›flt›r. Tablo 1’de ilgili aritmetik ortalamalar ve özet
ANOVA sonuçlar› (F’ler) verilmektedir.
Tablo 1’de görüldü¤ü gibi, Somatizasyon, Obsesif-kompulsif, Kiflisel Duyarl›k, Paranoid, Psikotisizm, Ek alt ölçek toplam puanlar› ve rahats›zl›k ciddiyeti ve belirti toplam› puanlar› bak›m›ndan üç grup
kad›n aras›nda anlaml› farkl›l›klar vard›r. Tukey
HSD testi sonucuna göre, üç kad›n grubu aras›nda
farkl›l›klar bulunmufltur. Pazarc› kad›nlar›n somati-
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mufltur (F(2, 242) = 3.80, p = .024). Yap›lan Tukey

zasyon puanlar›, ev han›mlar›n›n ve çal›flan kad›nlar›n puanlar›ndan; pazarc› kad›nlar›n obsesif-kompulsif, paranoid, psikotisizm, ek ve belirti toplam› puanlar› çal›flan kad›nlar›n puanlar›ndan yüksektir. Ev han›mlar›n›n ise kiflisel duyarl›l›k puanlar› çal›flan kad›nlar›n puanlar›ndan; pazarc› kad›nlar›n ve ev han›mlar›n›n rahats›zl›k ciddiyeti puanlar› da çal›flan
kad›nlar›n puanlar›ndan yüksektir. Di¤er puanlar bak›m›ndan üç grup kad›n›n benzer olduklar› görülmektedir.

HSD testi sonucuna göre, iç kontrol oda¤› inanc›na
pazarc› kad›nlar›n (X = 9.98, S = 3.56) ev han›mlar›ndan (X = 11.44, S = 3.34) daha çok sahip olduklar› gözlenmifltir.

Cinsiiyet Rollerii
Pazarc›, ev han›m› ve çal›flan kad›nlar›n Bem
Cinsiyet Rolü Envanteri’nin Kad›ns›l›k ve Erkeksilik alt ölçeklerinden ald›klar› puanlara uygulanan tek
yönlü varyans analizi sonuçlar›na göre kad›ns›l›k
için F(2, 243) = 2.899 (p = .057); erkeksilik için

KSE rahats›zl›k ciddiyeti ve belirti toplam› puanlar› için aflamal› regresyon analizleri (stepwise) yap›lm›flt›r. KSE puanlar›n›n toplam varyansa katk›
oranlar› Tablo 2’de verilmektedir.

F(2, 243) = 1.526 (p = .220) bulunmufltur. Görüldü¤ü
gibi, üç grup kad›n›n kad›ns›l›k ve erkeksilik puanlar› aras›nda kabul edilebilir düzeyde anlaml› farkl›l›k
yoktur.

Tablo 2’de görüldü¤ü gibi, yorday›c› de¤iflkenlerin KSE rahats›zl›k ciddiyeti ve belirti toplam› puanlar›ndaki de¤iflime katk›lar› % 19 ve %10’dur.

Üç grup kad›n›n androjen, kad›ns›, erkeksi, belirsiz (farkl›laflmam›fl) cinsiyet rollerine da¤›l›mlar›na
da bak›lm›flt›r. En yüksek oran pazarc› kad›nlarda
androjenlere (% 41.1), ev han›mlar›nda ve çal›flan
kad›nlarda kad›ns›lara (s›rayla % 47.6, % 41.1) aittir.
Pazarc›, ev han›m› ve çal›flan kad›nlar›n dört cinsiyet

Kontrol Oda¤› ‹nanc›
Üç
grup
kad›n›
karfl›laflt›rmak
için,
R‹DKO‹Ö’nden elde edilen puanlara tek yönlü varyans analizi uygulanm›fl ve temel etki anlaml› bulun-

Tablo 1
KSE Puanlar›n›n Aritmetik Ortalamalar›, Standart Sapmalar› ve F De¤erleri
Pazarc›
(n = 81)
Somatizasyon
Obsesif-Kompulsif
Duyarl›l›k
Depresyon
Anksiyete
Hostilite
Fobik reaksiyon
Paranoid
Psikotisizm
Ek
Rahats›zl›k
Belirti

X
7.11a
6.97a
3.74a,b
5.31
5.28
4.31
2.42
6.55a
2.97a
3.17a
0.90a
25.2a

S
5.41
4.51
3.17
4.57
4.33
3.70
2.47
4.19
2.78
2.74
0.56
11.2

Ev Han›m›
(n=84)
X
4.95b
6.25a,b
4.19a
5.12
5.32
3.64
2.06
5.65a,b
2.78a,b
2.95a,b
0.81a
23.9a,b

S
5.08
4.12
3.08
5.13
4.36
3.36
2.22
4.01
2.87
3.01
0.56
10.3

Çal›flan
(n=90)
X
3.90b
4.76b
2.78b
3.84
3.99
3.38
1.77
4.33b
1.94b
2.07b
0.62b
21.2b

S
4.26
3.41
2.71
3.32
3.78
3.26
2.58
3.15
2.34
2.33
0.45
11.1

Toplam
(N=255)
X
5.26
5.95
3.55
4.73
4.84
3.76
2.07
5.47
2.54
2.71
0.77
23.4

S
5.08
4.11
3.03
4.41
4.19
3.44
2.44
3.89
2.69
2.73
0.54
11.0

Özet
ANOVA
F
9.34*
6.77*
5.04*
2.88
2.91
1.65
1.47
7.45*
3.65**
4.03**
6.53*
3.09**

a, b Tukey

testi sonucu
*p < .01, ** p < .05
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Tablo 2
KSE Puanlar›na Uygulanan Çoklu Regresyon Analizi Sonuçlar›

Rahats›zl›k
ciddiyeti

Belirti toplam›

Yorday›c›
de¤iflkenler
e¤itim
evli olma
kontrol
pazarc› olma
yafl
çoc.yafl ort.
kontrol
pazarc› olm

R2
.053
.086
.116
.139
.172
.192
.061
.098

rolüne da¤›l›mlar› üzerinde X2 ba¤›ms›zl›k testi uyguland›¤›nda, kad›nlar›n üç gruba da¤›l›mlar› ile dört
cinsiyet roluna da¤›l›mlar› aras›nda anlaml› bir ba¤›nt› olmad›¤› bulunmufltur, c2 (6) = 10.64; p > .05
(N = 246).

Ruh sa¤l›¤› ile kontrol odda¤› inanc› ve ciinsiiyet rollerii aras›nddakii iliiflkiiler
Ruh sa¤l›¤›n›n ölçüldü¤ü KSE’nin alt ölçeklerinin ve genel puanlar›n›n, kontrol oda¤› inanc›n›n ölçüldü¤ü R‹DKO‹Ö puanlar›n›n ve cinsiyet rollerinin
ölçüldü¤ü BCRE kad›ns›l›k ile erkeksilik alt ölçek
puanlar›n›n korelasyonlar› Tablo 3’te verilmektedir.
Görüldü¤ü gibi, kontrol oda¤› inanc› puan› ile
KSE’nin kiflisel duyarl›k, depresyon, anksiyete, fobik reaksiyon puanlar› ve rahats›zl›k ciddiyeti ve belirti toplam› puanlar› aras›nda anlaml› iliflkiler vard›r.
Kad›ns›l›k puan›n›n sadece hostilite puan› ile, erkeksilik puan›n›n ise obsesif kompulsif ve kiflisel duyarl›l›k puanlar› ile anlaml› iliflki gösterdi¤i bulunmufltur.
Tart›flma
Bu araflt›rman›n temel amac›, pazarc›, ev han›m›
ve çal›flan kad›nlar›n ruh sa¤l›¤›, kontrol oda¤› inanc› ve cinsiyet rolü bak›m›ndan karfl›laflt›r›lmas›d›r.
Bulgular’da verildi¤i gibi, üç grup kad›n aras›nda
ruh sa¤l›¤› ve kontrol oda¤› inanc› bak›m›ndan farkl›l›klar saptanm›fl ama cinsiyet rolü bak›m›ndan fark
bulunmam›flt›r.
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De¤iflim
R2
.053
.033
.030
.024
.032
.020
.061
.037

De¤iflim
F
10.14
6.410
6.080
4.894
6.900
4.420
11.83
7.284

Beta
p
.002
.012
.015
.028
.009
.037
.001
.006

-.005
-.373
.003
.250
-.004
.003
.882
4.862

Standardize
Beta
-.109
-.207
.200
.199
-.592
.456
.275
.193

Ruh sa¤l›¤› belirtilerine bak›ld›¤›nda pazarc› kad›nlar›n ev han›mlar›ndan sadece somatizasyon belirtileri bak›m›ndan farkl› olduklar›, daha çok bedensel yak›nmada bulunduklar›, di¤er puanlar bak›m›ndan benzer olduklar› anlafl›lmaktad›r. Pazarc› kad›nlar, çal›flan kad›nlardan K›sa Semptom Envanteri’nden elde edilen 12 puan›n 7’sinde anlaml› düzeyde farkl›d›rlar. Buna göre, pazarc› kad›nlar çal›flan
kad›nlardan daha çok ve daha ciddi düzeyde psikopatolojik belirti göstermektedirler, daha çok bedensel yak›nmalar› vard›r, daha çok tekrarlay›c› ve vazgeçilemeyen davran›fl ve düflüncelere sahiptirler, paranoid e¤ilimleri ve psikotik belirtileri daha çok göstermektedirler, uyku ve ifltah bozukluklar› ve benzerlerinden daha çok yak›nmaktad›rlar. Ev han›mlar›
pazarc› kad›nlara benzedikleri gibi çal›flan kad›nlara
da benzemektedirler; çal›flan kad›nlardan sadece duyarl›l›k ve rahats›zl›k ciddiyeti bak›m›ndan farkl›d›rlar; psikopatolojik belirtileri hemen hemen çal›flan
kad›nlar gibi ama daha s›k göstermektedirler. Bu sonuçlara göre, pazarc› kad›nlar›n psikopatolojik belirtiler bak›m›ndan özellikle çal›flan kad›nlardan ve bir
ölçüde de ev han›mlar›ndan daha ciddi düzeyde risk
grubu oldu¤u düflünülebilir.
Literatürde çal›flma durumu ile ruh sa¤l›¤› aras›nda iliflki kuran araflt›rmalar vard›r (Dökmen, 1997;
Gutierrez-Lobos ve ark., 2000; Ross, Mirowsky ve
Ulbrich, 1983). Bu araflt›rman›n sonuçlar› da bu yöndedir, çal›flan kad›nlar di¤er kad›nlardan daha az psi-
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Tablo 3
K›sa Semptom Envanteri, Rotter’›n ‹ç D›fl Kontrol Oda¤› Ölçe¤i ve Bem Cinsiyet Rolü Envanteri Puanlar›
Aras›ndaki ‹liflkiler
Somatizasyon
Obsesif-kompulsif
Kiflisel duyarl›k
Depresyon
Anksiyete
Hostilite
Fobik reaksiyon
Paranoid
Psikotisizm
Ek maddeler
Rahats›zl›k ciddiyeti
Belirti toplam›
Kontrol oda¤› inanc›

Kontrol
.09
.05
.20**
.15*
.18**
.09
.14*
.07
.12
.11
.15*
.19**
1.00

Kad›ns›l›k
.03
-.01
.10
.02
.04
-.16*
-.05
.02
-.05
-.04
-.00
-.05
-.09

Erkeksilik
-.06
-.13*
-.16*
-.10
-.03
.02
-.10
.04
-.01
-.04
-.07
-.12
-.02

*p < .05, ** p < .01

kopatolojik belirti göstermektedirler. Ancak beklentinin tersine, pazarc› kad›nlara k›yasla ev han›mlar›
ruh sa¤l›¤› bak›m›ndan çal›flan kad›nlara daha çok
benzemektedirler. Ev han›ml›¤› rolünün alg›lan›fl› ile
psikolojik durum aras›nda anlaml› iliflkiler oldu¤undan, bu rolü olumlu bulman›n psikolojik durumu
olumlulaflt›rd›¤›ndan söz edilmektedir (Kibria,
Barnett, Baruch, Marshall ve Pleck, 1990). Ayr›ca
ev ifllerinin ekonomik bir ödül getirmemesine ve daha az de¤erli bulunmas›na karfl›n, kifliye daha çok
özerklik duygusu verdi¤i ve daha çok teflekkür sa¤lad›¤› da bildirilmektedir (Bird ve Ross, 1993). Ev
han›mlar› pazarc› kad›nlara k›yasla ev ifllerinin bu
özellikleriyle daha çok yetiniyor ve ev han›ml›¤› rolünü daha olumlu olarak alg›l›yor olabilirler; bu da
ruh sa¤l›klar›n› olumlu yönde etkiliyor olabilir. Pazarc› kad›nlar›n çal›flmaya, para kazanmaya daha istekli olmalar› ve daha çok ihtiyaç duymalar› da
mümkündür. O halde, kad›nlarda çal›flma durumu ile
ruh sa¤l›¤› aras›ndaki iliflkiye bakarken baflka de¤iflkenlere de dikkat edilmesi gere¤inden söz edilebilir.
Sadece ücretli bir iflte çal›flma-çal›flmama ayr›m›na
göre de¤il örne¤in çal›flmay› isteme-istememe ya da
buna ihtiyac› olma-olmama ya da ev han›ml›¤› rolü-

ne ve ev ifllerine iliflkin alg›lar gibi baflka ayr›mlara
göre de incelemeye gerek oldu¤u söylenebilir.
Kat›l›mc›lar›n hepsinden al›nan sonuçlara bak›ld›¤›nda, kad›nlar›n ölçekte verilen 53 belirtinin yar›s›na yak›n›ndan (ortalama 23 tanesinden) yak›nd›klar› ama bu belirtileri çok s›kl›kla göstermedikleri
(rahats›zl›k ciddiyeti ortalama puan›na göre, 0.77)
anlafl›lmaktad›r. Rahats›zl›k ciddiyeti puan›n›n 1’in
üstünde olmas›, psikopatolojiye iflaret edebilece¤i
(Demir ve Demir, 1998) için, kat›l›mc› kad›nlar›n
genel olarak ruhsal yönden sa¤l›kl› olduklar› düyünülebilir. Ancak, pazarc› kad›nlar›n ruh ba¤l›klar›n›n
bozulma riskinden daha çok söz etmek mümkündür.
Üç grup kad›n›n bu sonuca katk›da bulunacak
farkl›l›klar› neler olabilir diye bak›ld›¤›nda literatürde de sözü edilen baz› özelliklerin önemli olabilece¤i akla gelmektedir. Literatürde yafl, e¤itim ve ekonomik durum gibi de¤iflkenlerle ruh sa¤l›¤› aras›nda
iliflkiler kuruldu¤u görülmektedir (Demir ve Demir,
1998; Gutierrez-Lobos ve ark., 2000; Mirowski,
1996; Önen, Kaptano¤lu ve Seber, 1995; Uçman,
1990) . Üç grup kad›n›n, bu özellikleri bak›m›ndan
farkl› olmalar› mümkündür.
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Efllenmemifl gruplar olmalar› nedeniyle aralar›ndaki yafl, e¤itim vb. bak›mlardan muhtemel farklara
ra¤men, araflt›rman›n kat›l›mc›lar›n›n üç grup kad›n›
temsil ettikleri, yanl› gruplar olmad›klar› söylenebilir. Bu nedenle, psikolojik özellikleri bak›m›ndan belirlenen farkl›l›klar›n üç grup kad›n aras›ndaki farkl›l›klar olarak kabul edilmemesi için bir neden yoktur.
Pazarc› kad›nlar›n, ruh sa¤l›¤› bak›m›ndan beklentinin aksine çal›flan kad›nlara de¤il ev han›mlar›na daha çok benzedikleri ve ev han›mlar›n›n hem pazarc›
kad›nlara hem de çal›flan kad›nlara benzedikleri görülmektedir. Çal›flan kad›nlar ruh sa¤l›klar› en iyi durumda olan gruptur. Pazarc› kad›nlar›n, psikopatolojik belirtiler bak›m›ndan di¤er kad›n gruplar›ndan
özellikle çal›flan kad›nlardan daha riskli bir grup olmalar›, onlar›n e¤itim, yafl vb. özelliklerinden çok
belki de bu araflt›rmada ele al›nmam›fl güdü, idealler
gibi özelliklerinden de kaynaklan›yor olabilir. Pazarc› kad›nlar›n, sürekli ve sabit gelirli bir iflte çal›fl›yor
olmamalar›, çal›flma güdülerinin, kendilerini gerçeklefltirme arzular›n›n, ekonomik özgürlük kazanma isteklerinin gerçekleflmemesi dolay›s› ile enerji, yetenek ve güdülerinin iyi kanalize edilememesi, engellenmesi sonucunu do¤uruyor, bu da ruh sa¤l›klar›n›
tehdit ediyor olabilir. Gerçekte de, ankette yer alan
(ama bulgulara dahil edilmeyen), sadece pazarc› kad›nlara yönelik baz› sorulara verilen cevaplardan, bu
kad›nlar›n para kazanmaktan, sosyal yaflama daha
çok kat›lmaktan, bu flekilde yapmak istediklerini gerçeklefltirme f›rsat› bulmaktan ve yaflamlar›n›n zenginleflmesinden hoflnut olduklar› anlafl›lmaktad›r. Bir
iflte çal›fl›yor olman›n kendilik tan›m›n› çeflitlendirebilece¤inden ve bunun da ruh sa¤l›¤›n› olumlu yönde etkileyebilece¤inden söz edilmektedir (Bala ve
Lakshmi, 1992; Dökmen, 1997). Pazarc› kad›nlar›n
da, tam çal›flm›yor bile olsalar bu yeni kimlikleriyle
kendilik tan›mlar›n›n daha çeflitlenmesi ve olumlulaflmas› beklenebilir. Ancak, ruh sa¤l›¤› için bunlar›n
yetmedi¤i anlafl›lmaktad›r. Bu çeliflik durumun daha
ayr›nt›l› olarak incelenmesine ihtiyaç oldu¤u görülmektedir. Ayr›ca da pazarc› kad›nlar›n, çal›flan ve ev
han›m› kad›nlardan muhtemelen daha kötü olan ekonomik durumlar›n›n onlar› çok bunalt›yor ve psikopatolojik belirtileri daha çok göstermelerine yol aç›-
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yor olmas› da mümkündür. Gerçekte de pazarc› kad›nlar, pazarlarda ürünlerini satmaya bafllamalar›n›n
önemli bir nedeni olarak ekonomik durumlar›n› göstermektedirler. Ekonomik durumla ruh sa¤l›¤› iliflkisinin araflt›rmalarda ele al›nmas› gerekmektedir.
Kontrol alg›s›n›n çal›flma durumuyla iliflkili oldu¤unu bildiren araflt›rma sonuçlar›na (Buller, 1999)
benzer olarak, çal›flan kad›nlar›n ve k›smen çal›flan
kad›n statüsünde olan pazarc› kad›nlar›n daha çok iç
kontrol oda¤› inançl› olduklar› bulunmufltur. Pazarc›
kad›nlar›n kontrol oda¤› inançlar› bak›m›ndan ev han›mlar›ndan farkl› olduklar› ve çal›flan kad›nlara benzedikleri yönündeki beklenti do¤rulanm›flt›r. Pazarc›
kad›nlar›n ev han›mlar›na k›yasla daha çok iç kontrol
oda¤› inançl› olduklar› söylenebilir. ‹çinde bulunduklar› koflullar› de¤ifltirmeye çabalayan pazarc› kad›nlar›n bunun için gereken gücü iç kontrol oda¤›
inançlar›ndan almalar› mümkündür. Nitekim, iç
kontrol oda¤› inanc› ile koflullar›n› de¤ifltirmeye yönelme, zor durumlarla bafletme, güçlü olma aras›nda
iliflki oldu¤u bilinmektedir (Da¤, 1991; 1992).
Pazarc›, ev han›m› ve çal›flan kad›nlar›n cinsiyet
rolleri bak›m›ndan farkl› olmad›klar› bulunmufltur.
Pazarc› kad›nlar›n evlerinden d›flarda, pazar koflullar›nda para kazanmaya çal›flmalar›n›n cinsiyet rolleriyle iliflkili olmas› ve bu nedenle de ev han›mlar›ndan farkl› olmalar› beklentisi araflt›rma sonuçlar›yla
do¤rulanmam›flt›r. Esasen, üç grup kad›n›n cinsiyet
rolleri bak›m›ndan benzer olduklar›, çal›flan kad›nlar›n bile farkl› olmad›klar› bulunmufltur. Dört cinsiyet
rolünün (kad›ns›, erkeksi, androjen, belirsiz) da¤›l›m›na göre, pazarc› kad›nlarda androjenlerin, ev han›m› ve çal›flan kad›nlarda kad›ns›lar›n oranlar› yüksektir ama kad›n gruplar› ile cinsiyet rolü gruplar›
aras›nda anlaml› bir ba¤›nt› olmad›¤› görülmektedir.
Ayr›ca kad›ns›l›k puanlar› bak›m›ndan kad›nlar aras›ndaki farkl›l›¤›n anlaml›l›¤a çok yaklaflmakla birlikte kad›ns›l›k ve erkeksilik puanlar› bak›m›ndan
anlaml› farkl›l›k bulunmad›¤› görülmektedir. Dökmen’in (1997) bir çal›flmas›nda da kad›nlar›n çal›flma
durumu ile cinsiyet rolleri aras›nda belirgin bir iliflki
bulunmam›flt›r. Kad›nlar›n çal›flma durumlar›n›n flekillenmesinde daha etkili ve öncelikli olarak aile,
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toplumsal ortam, ekonomi ve istihdam politikalar›
gibi de¤iflkenler oldu¤u (Ecevit, 1995; Kazgan,
1979; Özbay, 1995) bu araflt›rmada da söylenebilir.
Kad›nlar›n çal›flma durumlar›n›n, cinsiyet rolleri, güdüleri, istekleri, yetenekleri, ihtiyaçlar› vb.leri ne
olursa olsun, farkl› de¤iflkenler taraf›ndan kontrol
edildi¤i anlafl›lmaktad›r.
Ruh sa¤l›¤›n›n yordanmas›na çeflitli de¤iflkenlerin katk›lar› regresyon analizi ile incelenmifltir. Ele
al›nan de¤iflkenler, gösterilen psikopatolojik belirtilerin ciddiyetindeki (rahats›zl›k ciddiyeti) de¤iflimin
% 19’unu, belirti toplam› puan›ndaki de¤iflimin de %
10’unu aç›klayabilmektedirler. Kontrol oda¤› inanc›
bu iki regresyon eflitli¤inde yer alan önemli bir de¤iflkendir. Ayr›ca kontrol oda¤› inanc›n›n psikopatolojik belirti gösterme miktar› ve ciddiyeti ile de iliflkili oldu¤u bulunmufltur. Literatürde ruh sa¤l›¤› ile
kontrol oda¤› inanc› aras›ndaki iliflkiden, iç kontrol
oda¤› inanc›na sahip olanlar›n ruhsal olarak daha sa¤›l›kl› olduklar›ndan söz edilmektedir (Buller, 1999;
Da¤, 1992; Dimitrovsky, Schapira-Beck ve Itskowitz, 1994; Lengua ve Stormshak, 2000; Watson,
1998). Çevresi ve kendisi ile ilgili davran›fllar›n›n
sonuçlar›n› kontrol edebildi¤ine inanma ruh sa¤l›¤›n› olumlu yönde etkilemektedir. O halde, kontrol
oda¤› inanc› puan› bak›m›ndan ev han›mlar›ndan anlaml› düzeyde farkl› olan ama çal›flan kad›nlardan
farkl› olmayan pazarc› kad›nlar›n, ruh sa¤l›klar› en
riskli grup gibi görünmeleri ilginç bir sonuçtur. ‹ç
kontrol oda¤› inançlar›, pazarc› kad›nlar›n ruh sa¤l›klar›n›n bozulmas› riskini ortadan kald›rmam›flt›r
ama daha fazla gelir, statü, sosyallik, güven sa¤layacak yollar aramaya güdülemifl olabilir; ev han›mlar›ndan farkl› olarak para kazanma, kendini gerçeklefltirme, yaflama tutunma yollar› arama ve el emeklerini maddi de¤ere dönüfltürme çabas›na girmifl olabilirler. Literatürde (Ecevit, 1995; Kazgan, 1979;
Özbay, 1979) belirtildi¤i gibi, yüksek e¤itimli olmayan kad›nlar ifl imkanlar› çok k›s›tl› oldu¤u için kendi ürettiklerini satarak gelir sa¤lama yoluna gitmektedirler. Pazarc› kad›nlar da bu yolla para kazanmaya çabalamaktad›rlar ve bu s›k›fl›k konum onlar›n
ruh sa¤l›klar›n› di¤er kad›nlardan daha fazla risk al-
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t›na sokmufl görünmektedir. Bu sonuca göre, kontrol
oda¤› ile ruh sa¤l›¤› aras›ndaki iliflkinin daha karmafl›k bir örüntüsü olmas› mümkündür.
Yafl, literatürde ruh sa¤l›¤› ile iliflkisine de¤inilen
(Demir ve Demir, 1998; Mirowsky, 1996) bir baflka
de¤iflkendir. Regresyon analizi sonuçlar› da yafl art›fl›n›n belirti s›kl›¤›n› ve ciddiyetini düflürdü¤ünü
göstermektedir. Buna göre, daha genç olman›n da
psikopatolojik belirti gösterme riskini art›rd›¤›ndan
söz etmek mümkündür; gençken e¤itimi tamamlama, efl ve ifl bulma ya da ifle, efle, evlili¤e uyum, küçük çocuklar›n bak›m› vb. streslerin yo¤un olarak
yaflanmas› mümkündür. E¤itim düzeyinin ve evli olman›n da ruh sa¤l›¤›na anlaml› katk› sa¤lad›klar› bulunmufltur. E¤itim düzeyiyle ve medeni durumla ruh
sa¤l›¤› aras›nda iliflki oldu¤unu gösteren araflt›rmalar
vard›r (Demir ve Demir, 1998; Gutierrez-Lobos ve
ark., 2000; Mirowsky, 1996; Önen, Kaptano¤lu ve
Seber, 1995; Uçman, 1990). Daha yüksek e¤itimli
olma ruh sa¤l›¤› aç›s›ndan avantajl› bir durumdur.
E¤itimli olmak özellikle de yüksek e¤itime dayal›
bir meslek sahibi olmak kiflinin kendine güvenini art›rma, kendilik tan›mlamas›n› zenginlefltirme gibi
sonuçlar yarat›yor olabilir; bunlar da ruh sa¤l›¤›n›
olumlu yönde etkiliyor olabilir; ayr›ca e¤itimin kontrol oda¤› inanc›yla da iliflkisi oldu¤u görülmektedir.
Evli olman›n da böyle bir avantaj sa¤lad›¤›ndan söz
edilebilir. Evliler, daha fazla sosyal destek alg›lamaktad›rlar (Eker ve Arkar, 1995; Ünsal, 1998), kad›n›n sosyal ve ekonomik güvencesini evlilik olarak
gören bir anlay›fl bulunmaktad›r (Koptagel-‹lal,
1992) ve ayr›ca evlili¤in yaflamla ilgili baz› beklentileri (Örn., çocuk sahibi olma, daha yüksek sosyal
statü kazanma) gerçeklefltirme gibi geleneksel ifllevlerinden de söz edilebilir. Bütün bunlar nedeniyle
evli olma ruh sa¤l›¤›n› koruyucu etki yap›yor olabilir. Öte yandan çocuk say›s›n›n psikopatolojik belirtilere sahip olmayla iliflkili olmad›¤› ama sahip olunan çocuklar›n yafllar›n›n (ortalama olarak) belirti
s›kl›¤›yla ve ciddiyetiyle iliflkili oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Görece daha büyük çocuklar› olan kad›nlar›n
daha s›kl›kla ve daha ciddi belirtiler gösterdiklerinden söz edilebilir ancak yafl›n belirti s›kl›¤›n› düflür-
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dü¤ü sonucuyla birlikte düflünülürse, genç yaflta çocuk sahibi olmayla belirti ciddiyeti aras›nda bir iliflki
olmas› mümkündür.
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Relations, 48 (2), 181-189.Makaleye ulafl›m tarihi:
14.5.2002, adres: http://ehostvgw18.epnet.com

Psikopatolojik belirti puanlar›yla kad›ns›l›k ve
erkeksilik puanlar› aras›ndaki iliflkilere bak›ld›¤›nda,
kad›ns›l›¤›n sadece hostilite puan› ile, erkeksili¤in de
sadece obsesif kompulsif ve kiflisel duyarl›l›k puanlar› ile negatif yönlü anlaml› iliflki gösterdikleri belirlenmifltir. Literatüre göre, ruh sa¤l›¤› ile toplumsal
cinsiyet rolleri aras›nda iliflki vard›r (Bem, 1974,
1975; Bem, Martyna ve Watson, 1976; Golding ve
Singer, 1983; O’Heron ve Orlofsky, 1990; Williams
ve D’Alessandro, 1994) ve kad›ns›l›k düflmanca duygu ve tepkilerin daha az gösterilmesine ve erkeksilik
de depresif belirtilerin daha az gösterilmesine yol açmaktad›r (Steenbarger ve Greenberg, 1990). Literatürde, ruhsal olarak sa¤l›kl› olmakla erkeksilik aras›ndaki iliflki daha çok kurulmaktad›r (Golding ve
Singer, 1963; O’Heron ve Orlofsky, 1990); bu araflt›rmada bulunan korelasyonlar da bu do¤rultudad›r
ama çok yüksek de¤illerdir. Belki de Grimmell’in
(1998) dedi¤i gibi, cinsiyet rollerinin ruh sa¤l›¤› üzerindeki rolü baflka sosyal rollerle karfl›l›kl› bir etkileflim içindedir. Bunlar gelecek araflt›rmalarla belirginleflebilir.
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Summary
Mental Health, Locus of Control, and Gender Roles in three
Groups of Women Differing in Employment Status
Zehra Y. Dökmen*
Ankara Üniversitesi
Women are usually examined in two categories
considering their employment status: working
women and housewives. However, in this study,
women who sell their own products (like homemade food, clothing, jewelleries, etc.) in
marketplaces and kermises are included as a separate
category.
It has been found that, in general, people who are
unemployed were more depressive and stressful than
those who work, and in specific, housewives were
more stressful and depressive than working women
(Dökmen, 1999; Ross, Mirowsky & Ulbrich, 1983).
It has been argued that working increases conflict
between spouses, and this conflict causes depression
(Keith & Schafer, 1986); women who work and
perceive a conflict between their roles as a worker
and a wife and a mother are more depressed (Tiedje
et al., 1990). In addition, there have been studies
which mention a relationship between employment
status and locus of control; and between
employment status and gender roles (for example
Buller, 1999; Kim, 1998).
In addition to employment status, demographic
variables like marital status, education level, and age
seem to play an important role on mental health
(Demir & Demir, 1998; Gutierrez-Lobos, Wolfl,
Scherer, Anderer & Schmidl-Mohl, 2000; Önen,
Kaptano¤lu & Seber, 1995). The relationship
between mental health and locus of control is also
well established via a number of studies both in
Turkey and in Western societies: those who have

external locus of control are less healthy in terms of
mental health than those who have internal locus of
control (Da¤, 1992; Dimitrovsky, Schapira-Beck &
Itskowitz, 1994; Watson, 1998). There are also a
number of studies concerning the relationship
between gender roles and mental health. It has been
found that androgens who show high masculine and
feminine attributes were better of in terms of mental
health (Bem, 1974; 1975; Bem, Martyna, Watson,
1976; Golding & Singer, 1983; O’Heron and
Orlofsky, 1990; Williams & D’Alessandro, 1994).
There are studies reporting that being masculine was
associated with good mental health as much as being
androgynous (Golding & Singer, 1983; O’Heron &
Orlofsky, 1990; Steenbarger & Greenberg, 1990). It
has also been found that the associations between
mental health, locus of control, and gender roles are
significant, and that masculinity is associated with
external locus of control in both males and females,
and negatively related with depression in females
(Lengua & Stormshak, 2000).
Purpose
The first purpose of this study is to compare three
groups of women (those who sell their products,
those who are employed, and those who are
housewives) in terms of psychopathological
symptoms, locus of control, and gender roles. The
second purpose is to examine the contribution of
demographic variables, locus of control, and gender
roles in predicting mental health. And lastly, it has
been aimed to determine the relationship between
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Ankara, Turkey
E-mail: zehradokmen@hotmail.com

126

Z. DÖKMEN

psychopathological symptoms, locus of control, and
gender roles.
Women who sell their own products are expected
to differ from working women and housewives in
terms of mental health, locus of control, and gender
roles. It is possible that women who sell their own
products have more positive mental situation, more
internal locus of control, and show more androgyny
than housewives, and resemble more to employed
women as they are working for an improvement in
their current circumstances.
Method

Partiiciipants
255 women participated in the study. 31.8% of
them sold mostly their own products in
marketplaces, 32.9% of them were unemployed
housewives, and 35.3% were holding in regular jobs.
The women varied between 21 and 72 years of
age, and their mean age was 37.78 years (S = 10.12).
Among those who mentioned their education level
(five of them did not answer the question), 23.6%
were primary school, 11.2% were secondary school,
45.2% were high school, and 20.0% were university
graduates. 81.2% of them were married, 10.0% were
widows, and 8.8% were single.

Instrum
ments
The participants filled out a questionnaire
consisting of the Brief Symptom Inventory (BSI),
Rotter’s Internal-External Locus of Control Scale
(RIELCS), and Bem Sex Role Inventory (BSRI).
The scales are adapted to Turkish and have an
established validity and reliability in Turkish
samples (Da¤, 1991; Dökmen, 1991, 999; Kavuncu;
1987; fiahin & Durak, 1994).

Proceddure
The participants are contacted in their homes,
workplaces, and marketplaces and bazaars. Most of
them filled out the questionnaires by themselves, and
some of them are contacted via other women they are
acquainted with.
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Results
One-way analyses of variance are conducted to
compare the scores of women who sell their own
products, who are employed, and who are
housewives on BSI (10 subscale and 2 global
scores). The analyses revealed that the three groups
differed significantly on Somatization (F (2,252) =
9.34, p < .01), Obsessive-Compulsive (F (2,252) =
6.77, p < .01), Interpersonal sensitivity (F (2,252) =
5.04, p < .01), Paranoid thinking (F (2,252) = 7.45,
p < .01), Psychotism (F (2,252) = 3.65, p < .05), and
additional (F (2,252) = 4.03, p < .05) subscale scores;
global severity index (F (2,252) = 6.53, p < .01), and
symptom total (F (2,252) = 3.09, p < .05). Tukey’s
HSD revealed that women who sell their own products scored more on somatization than housewives
and employed women; more on obsessive-compulsive, paranoid, psychotism, additional subscales and
symptoms total than employed women. Housewives
scored more on interpersonal sensitivity than
employed women, and together with women who
sell their own products, more on global severity
index than employed women.
A multiple regression analysis was utilized for
BSI disturbance severity and overall symptom scores
predicted by being a women who sell one’s own
product, being a housewife, being employed, age,
education level, being married, the place where the
longest duration spent during childhood, the number
of children, the mean age of children, score on locus
of control, on femininity, and masculinity. The
variance explained by these variables is 19% for BSI
global severity index, and 10% for symptom total.
The one-way analysis of variance for comparing
the three groups of women on RIELCS revealed an
F(2, 242) = 3.80 (p = .024). According to the results of
Tukey’s HSD, women who sell their own products
(M = 9.98, S = 3.56) differed significantly from
housewives (M = 11.44, S = 3.34) and showed more
internal locus of control than housewives.
A one-way analysis of variance conducted for
femininity and masculinity scores of BSRI for
women who sell their products, housewives, and
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employed women revealed no significant differences
for femininity (F(2, 243) = 2.899 (p = .057) and for
masculinity (F(2,

243)

= 1.526 (p = .220). The

distribution of three groups of women to gender
roles had come up with a maximum percentage of
androgyny for women who sell their own products
(41.1%), and femininity for housewives (47.6%) and
working women (41.1%). Chi - square analysis
yielded no significant association between
distribution to one of three groups and distribution to
gender roles (c2 (6) = 10.64; p > .05 (N = 246).
The correlations between the subscale and
global scores on BSI, scores on RIELCS, and
femininity and masculinity scores of BSRI are
examined. The locus of control was significantly
associated with interpersonal sensitivity (r = .20, p <
.05), depression (r = .15, p < .05), anxiety (r = .18, p
< .01), fobic reactions (r = .14, p < .01), global
severity index (r = .15, p < .05), and symptom total
(r = .19, p < .01). Femininity was significantly
correlated with only hostility (r = -.16. p < .05); and
masculinity was significantly correlated with
obsessive - compulsive (r = -.13. p < .05) and
interpersonal sensitivity scores (r = -.16, p < .05).

Discussion
Some findings are in congruence with the
literature and the expectations; employment status,
mental health, and locus of control were found to be
related significantly. Employed women showed less
psychopathological symptoms, and women who sell
their own products have more internal locus of
control than housewives. However, contrary to
expectations, it seems women who sell their own
products constitute a more risky group than the other
two groups considering mental health. In addition,
the expectation that women who sell their own
products would differ from housewives in terms of
gender roles did not come true; there were no
differences between the three groups. An overall
examination of the findings could tell that women
who sell their own products differed from employed
women and housewives on a number of aspects, but
there could be other variables associated. Future
research may be needed to clarify the issue.
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