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ARAﬁTIRMA

50–65 YAﬁ ARASINDAK‹ B‹REYLERDE
YALNIZLIK, DEPRESYON, SOSYAL DESTEK VE
ETK‹ EDEN FAKTÖRLER*
ÖZ
Hülya ARSLANTAﬁ1
Filiz ERG‹N2

Giriﬂ: Bu araﬂt›rman›n amac› Ayd›n ilinde 50–65 yaﬂ aras› bireylerde yaln›zl›k, depresyon, sosyal destek ihtiyac› ve bunlar› etkileyen faktörleri incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Ayd›n il merkezindeki dokuz sa¤l›k oca¤› bölgesinde 50–65 yaﬂ aras› 390
bireye yap›lm›ﬂ kesitsel tipte bir çal›ﬂmad›r.Örneklem seçiminde çok aﬂamal› örnekleme yöntemi
kullan›lm›ﬂt›r. Veri toplanmas›nda, alg›lanan arkadaﬂ ve aile sosyal destek ölçe¤i,UCLA yaln›zl›k ölçe¤i,Beck depresyon ölçe¤i kullan›lm›ﬂt›r.
Bulgular: Bireylerin alg›lanan aile sosyal destek puan ortalamalar› 14.02±0.26; alg›lanan arkadaﬂ sosyal destek puan ortalamalar› 12.34±0.26; UCLA yaln›zl›k puan ortalamalar› 39.67±0.55
ve depresif belirti puan ortalamalar› 12.85±0.44 olarak tespit edilmiﬂtir.Evli,çocuklar› ve hobileri
olan bireylerin alg›lanan aile ve arkadaﬂ sosyal destek puanlar› daha yüksek, günlük aktivitelerinde ba¤›ml›l›¤› olan bireylerin aile sosyal destek puan›n›n düﬂük oldu¤u tespit edilmiﬂtir(p<0.05).‹lkokul ve alt› e¤itimli, eﬂi veya çocuklar› olmayan, fiziksel özrü olan, devaml› kulland›¤› ilaç bulunan, günlük aktivitelerinde ba¤›ml›l›¤› olan, uyku sorunu bulunan veya hobileri olmayan bireylerin
kendilerini di¤erlerine göre daha yaln›z hissettikleri saptanm›ﬂt›r. Kat›l›mc›lar›n %23.8’inde depresif belirti saptanm›ﬂt›r.Depresif belirtiler görülme durumunun,evli olmayanlarda 2.59 kat,gelir getiren bir iﬂte çal›ﬂmayanlarda 2.00 kat,uyku sorunu olanlarda 3.23 kat,müzik dinlemek-kitap okumaktan hoﬂlanmayanlarda 2.24 kat yüksek oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Sonuç: Depresyon ve yaln›zl›¤a karﬂ› önleyici stratejiler olarak bireyin aile ve sosyal çevresindeki iliﬂkilerini güçlendirmenin önemli oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂt›r.
Anahtar Sözcükler: ‹zolasyon; Sosyal; Destek; Sosyal; Depresyon.
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Introduction: The aim of this study was to investigate loneliness, depression, social support
and related factors in individuals between 50 and 65 years in Ayd›n.
Materials and Method: This cross-sectional study was conducted with 390 people aged 5065 years in nine primary health care center regions in Ayd›n. A multistage sampling method was
used for sample selection. Perceived Social Support from Friends and Family Scales, UCLA Loneliness Scale and Beck Depression Inventory were used for data collection.
Results: The mean perceived social support from family scale scores was 14.02±0.26; perceived social support from friends scale scores 12.34±0.26; the mean UCLA loneliness scale scores 39.67±0.55 and the mean depression scale scores was 12.85±0.44. Family and friend social
support scores were higher in participants who were married, who had children and those who
had hobbies; family social support scores were lower in individuals who were dependent in daily
activities (p<0.05). Participants with primary or less education, those without a mate or child(ren),
those with a physical disability, sleep problems, those who were using a drug regularly, those
who were dependent in daily activities and those without a hobby felt themselves more lonely
than others. Depressive symptoms were found in 23.8% of the participants. The risk for having
depressive symptoms was 2.59(OR)times higher in those who were not married, 2.00(OR)times
higher in those without a paid job, 3.23(OR)times higher in those with sleep problems and
2.24(OR)times higher in those who didn’t enjoy reading/listening to music.
Conclusion: It was concluded that reinforcement of social ties with family and social environment should be considered as an important preventive strategy against depression and loneliness.
Keys Words: Isolation, Social; Support; Social; Depression.
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G‹R‹ﬁ
on y›llarda t›bbi ve teknolojik geliﬂmeler, hastal›klar›n önlenmesi ve etkin tedavi yöntemlerinin bulunmas›yla ölümlerin azalmas› sonucunda hemen her ülkede yetiﬂkin ve yaﬂl›
nüfus oran›nda art›ﬂ oldu¤u gözlemlenmektedir. Türkiye’de
de 15–64 yaﬂ nüfus oran› %66.6; 65 yaﬂ ve üzeri nüfus oran›
%6.8 olup geliﬂmiﬂ ülkelerden düﬂük olmakla birlikte, bu
oran giderek artmaktad›r (1). 2025 y›l›nda ülkemizde yetiﬂkin say›s›n›n artmas›yla yaﬂl›lar›n genel nüfus içindeki oran›n›n %9.3’e ulaﬂaca¤› bildirilmektedir (2). Toplumda iﬂlevselli¤in sürdürülmesi ve yaﬂamdan doyum alma önemli bir faktördür. Yaﬂ›n ilerlemesi ile birlikte biliﬂsel, fiziksel alanda bir
gerileme, üreticilik rolünün b›rak›lmas›, sosyal konumda de¤iﬂme, kiﬂileraras› deste¤in zay›flamas›, sa¤l›¤›n kayb› gibi
döneme özgü sorunlar ve kay›plar baﬂlamaktad›r. Kay›plar›n
birbiri ile birleﬂmesi, kiﬂinin kendine olan sayg›s›n› azaltmakta ve yaﬂamdan yeterli doyum alamamas›na yol açabilmektedir. Bu da yaln›zl›k ve depresyonda art›ﬂa, sosyal destekte
azalmaya neden olabilmektedir (3-6).
‹nsanlar›n yaln›zl›k, depresyon ve sosyal destek durumunun psikososyal iyilik halini yak›ndan etkiledi¤i bilinmektedir. Yaln›zl›k genellikle kiﬂiler aras› iliﬂkilerin yoklu¤u olarak
tan›mlan›r. Sosyal iliﬂkilerin nitelik ve nicelik aç›s›ndan bozuldu¤u bir durumdur. Bu yüzden e¤itim durumu veya medeni durum gibi bireysel farkl›l›klar, ö¤renilmiﬂ davran›ﬂlar,
sahip olunan sosyal beceriler/u¤ras›lar ve sosyal destek bireyin
yaln›zl›¤›n› etkileyebilmektedir (7,8).
Depresyon yetiﬂkinlik döneminde baﬂlayan ve yaﬂl›l›kta
da devam eden en yayg›n ruh sa¤l›¤› sorunlar›ndan biridir.
Ülkemizde ve di¤er ülkelerde yap›lan çal›ﬂmalar, depresyon
yayg›nl›¤›n›n 45–55 yaﬂ aras›nda en yüksek noktaya ulaﬂt›¤›n› göstermektedir. Toplum içinde yaﬂayan ve fiziksel rahats›zl›¤› olmayanlarda bu s›kl›k %1–5 aras›nda de¤iﬂirken, t›bbi
veya cerrahi nedenlerle hastaneye yatm›ﬂ yaﬂl›larda %12 civar›nda oldu¤u belirtilmektedir (9-12). Medeni durum, kronik
fiziksel hastal›k bulunma durumu, bedensel güçsüzlük, aktif
meﬂguliyet, sosyal destek ve yaln›zl›k durumu depresyonu etkileyen faktörler olarak bildirilmektedir (4,10,11).
Bireylerin psikososyal iyilik halini etkileyen bir di¤er faktör de sosyal deste¤in varl›¤›d›r. Sosyal destek; bireyin stresli
yaﬂam deneyimleriyle baﬂ etmesine yard›mc› olur ve yaﬂ ile
birlikte; fonksiyonunun bozulmas›n›n derecesine göre bireyin
sorunlarla daha kolay baﬂ edebilmesini sa¤lar. Bireyin çevresindekilere ba¤›ml›l›¤›n›n artt›¤› s›rada aile ve arkadaﬂlar›ndan alaca¤› sosyal destek önemlidir (3,13,14).Yaln›zl›k, depresyon ve sosyal destek ile ilgili risk faktörleri; iﬂlevsel yeter-
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sizlik, kronik fiziksel hastal›k, günlük yaﬂam etkinliklerinde
baﬂkalar›na ba¤›ml›l›k, otonomi kayb›, ekonomik yetersizlik,
sosyal destek kayb›, medeni durum, e¤itim durumu, hobilerin olup olmamas› olarak say›labilir (15).
Bu araﬂt›rmada Ayd›n il Merkezinde 50–65 yaﬂ aras› bireylerde yaln›zl›k, depresyon, sosyal destek ihtiyac› ve bunlar› etkileyen faktörler incelenmiﬂtir.

GEREÇ VE YÖNTEM
yd›n ili Anadolu’nun bat›s›nda, Ege bölgesinde turizmin

Ailk baﬂlad›¤› illerden biridir. Türkiye ‹statistik Kurumu’nun verilerine göre ilin 2007 y›l›ndaki nüfusu
946.971’dur. Nüfusun 536.758’i ﬂehirde, 410.213’si köylerde yaﬂamaktad›r. Ayd›n yüzölçümü itibariyle 8007 km2, nüfus yo¤unlu¤u 121 ve nüfus art›ﬂ h›z› ‰ 14.21 olan bir ildir
(1,16).
Çal›ﬂman›n Süresi ve Ön Haz›rl›klar
Çal›ﬂmada anketörlük yapacak ö¤renci hemﬂire grubu için ‹l
Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nden gerekli izin onay› al›nm›ﬂt›r. Araﬂt›rmac›lar (HA,FE) taraf›ndan on kiﬂilik anketör grubuna çal›ﬂmaya baﬂlamadan bir hafta önce ölçeklerin ve anket formlar›n›n uygulamas› ve bireylerde yaln›zl›k, depresyon, sosyal destek ihtiyac› ve bunlar› etkileyen faktörler konusunda bir haftal›k e¤itim verilmiﬂtir. E¤itim süresi boyunca anketörlerin
testleri benzer biçimde uygulamalar›n› sa¤lamak için araﬂt›rmaya baﬂlamadan önce araﬂt›rma örneklemine dahil olmayan
50–65 yaﬂ aras› 10 kiﬂide yüz yüze görüﬂme tekni¤i kullan›larak anket uygulamas› yap›lm›ﬂ, ö¤rencilerin tüm sorular›
benzer biçimde sormalar› sa¤lanm›ﬂt›r. Ö¤rencilere, iletiﬂim
kurulabilen, mental retardasyonu, psikotik düzeyde bir rahats›zl›¤› veya organik rahats›zl›¤› olmayan, madde kötüye kullan›m› gibi ikincil bir bozuklu¤u bulunmayan ve gönüllü olarak çal›ﬂmaya kat›lmay› kabul eden 50–65 yaﬂ aras› bireyin
araﬂt›rmaya al›naca¤› konusunda bilgi verilmiﬂtir. Araﬂt›rma
verileri 1 Ocak 2006–28 ﬁubat 2006 tarihleri aras›ndaki sürede toplanm›ﬂt›r.
Çal›ﬂmaya Al›nan Yerleﬂim Birimleri
Ayd›n ‹l Merkezindeki 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 ve 09
No’lu Sa¤l›k Oca¤› bölgelerine ba¤l› yerleﬂim birimleri çal›ﬂma kapsam›na al›nm›ﬂt›r.
Örneklem Seçimi
Araﬂt›rma, Ayd›n il merkezinde bulunan 9 sa¤l›k oca¤› bölgesinde 50–65 yaﬂ aras› bireylere yap›lm›ﬂ kesitsel tipte bir
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çal›ﬂmad›r. Dünya Sa¤l›k Örgütü ve bilim insanlar›n›n kabul
etti¤ine göre 65 yaﬂ yaﬂl›l›¤›n baﬂlang›c›, 65 yaﬂ sonras› da
yaﬂl›l›k dönemi olarak kabul edilmektedir (17). Bu yaﬂ grubunun seçilme nedeni yaﬂl›l›k öncesi dönemdeki bireylerin baz›
özelliklerini ortaya koyarak yaﬂl›l›k dönemindeki sorunlar›n
erken dönemde tespit edilmesini sa¤layabilmektir.
50-65 yaﬂ aras›ndaki bireylerde p=%50 al›nd›¤›nda %95
güven aral›¤›nda d=0.05 iken tespit edilen örnek büyüklü¤ü
384 olup, desen etkisi 1.2 al›nd›¤›nda ulaﬂ›lmas› hedeflenen
nüfus 460 olarak belirlenmiﬂ, evde bulamama, araﬂt›rmaya
kat›lmay› kabul etmeme veya belirlenmiﬂ ölçütlere uymama
durumlar› için %10 yedek grup seçilmiﬂtir. Hedeflenen nüfusun %84.8’ine (n=390) ulaﬂ›labilmiﬂtir.
Çal›ﬂma öncesi Ayd›n ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nden yaz›l›
izin ve çal›ﬂmaya kat›lan bireylere ve ailelerine aç›klama yap›larak sözlü onamlar› al›nm›ﬂt›r. Ocak-ﬁubat 2006 tarihleri
aras›nda, belirlenen örnek büyüklü¤üne çok aﬂamal› örnekleme yöntemi ile ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Sa¤l›k ocaklar›na ba¤l› birimler
olan ve 2500 kiﬂilik nüfusa hizmet veren sa¤l›k evleri, küme
birimi olarak al›nm›ﬂ, her sa¤l›k oca¤› bölgesinden bir sa¤l›k
evi basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilmiﬂtir.
Araﬂt›rmac›lar taraf›ndan haz›rlanan yap›land›r›lm›ﬂ anket
formunda sosyo-demografik özellikler, 50-65 yaﬂ aras›ndaki
bireylerde yaln›zl›k, depresyon, sosyal destek ihtiyac› ve bunlar› etkileyece¤i düﬂünülen faktörler olarak yaﬂam ﬂekli, kronik hastal›k durumu, fiziksel özürlülük durumu, devaml› ilaç
kullan›m›, çocuklar›n varl›¤›, ba¤›ml›l›k durumu, uyku problemi, hobileri içeren sorular, alg›lanan aile ve arkadaﬂ sosyal
destek ölçe¤i, UCLA yaln›zl›k ölçe¤i, Beck depresyon ölçe¤i
yer alm›ﬂt›r. Günlük yaﬂamda tek baﬂ›na banyo yapamayan,
yemek yiyemeyen, al›ﬂ veriﬂ yapamayan, yürüyemeyen, tuvalete gidemeyen, kendi ev iﬂlerini hiç yapamayan bireyler “ba¤›ml›” olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmaya, iletiﬂim kurulabilen, mental retardasyonu, psikotik düzeyde bir rahats›zl›¤› veya organik rahats›zl›¤› olmayan, madde kötüye kullan›m› gibi ikincil bir bozuklu¤u bulunmayan ve gönüllü olarak çal›ﬂmaya kat›lmay› kabul eden bireyler al›nm›ﬂt›r. Anket formu
ve ölçekler yüz yüze görüﬂme tekni¤i ile gündüz saatlerinde
ve hafta sonlar› uygulanm›ﬂt›r. Anlaﬂ›lamayan sorular anketörler taraf›ndan tekrarlanm›ﬂt›r. ‹lk gidiﬂte evde bulunamayan bireylere ikinci kez tekrar gidilmiﬂ, ikinci ziyarette de bulanamad›¤›nda yedeklerine geçilmiﬂtir.
Araﬂt›rmada Kullan›lan Ölçekler
Aﬂa¤›da Özetlenmiﬂtir
Alg›lanan Aile ve Arkadaﬂ Sosyal Destek Ölçe¤i: Procidana
ve Heler (1983) taraf›ndan geliﬂtirilen bu arac›n Türkçe güve-
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nirlik ve geçerli¤i Eskin (1993) taraf›ndan çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Önemli özelli¤i, alg›lanan arkadaﬂ ve aile deste¤ini birbirinden ayr› olarak de¤erlendirmesidir. Testin do¤ru/yanl›ﬂ olarak
yan›tlanan, 20’si arkadaﬂ, 20’si aile deste¤ini ölçen 40 maddesi vard›r. Bireyin ölçeklerden düﬂük puan almas› bireyin arkadaﬂ ve aile sosyal deste¤ini düﬂük olarak alg›lad›¤›n› göstermektedir (5,18).
UCLA Yaln›zl›k Ölçe¤i: Testin orjinali Russel ve arkadaﬂlar› (1978) taraf›ndan geliﬂtirilen University of California Los
Angeles Loneliness Scale’dir. Daha sonra ölçe¤in tüm maddeleri düﬂünülerek Russel ve arkadaﬂlar› (1980) taraf›ndan tekrar gözden geçirilerek maddelerin yar›s› olumlu yar›s› olumsuz hale getirilmiﬂtir. Türk toplumu için geçerlilik ve güvenirli¤i Demir (1989) taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Ölçek 20 sorudan oluﬂmaktad›r. 4’lü likert tipi bir ölçektir. Her sorudan 1
ile 4 aras›nda puan al›nabilmektedir. En az 20 en fazla 80 puan al›nabilmekte ve al›nan puan›n artmas› bireyin daha yo¤un
yaln›zl›k yaﬂad›¤›n›n göstergesi olarak kabul edilmektedir
(19-21).
Beck Depresyon Ölçe¤i (BDÖ): Beck ve arkadaﬂlar› (1961)
taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ, ülkemizde geçerlilik ve güvenilirlik
çal›ﬂmas› Hisli (1989) taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Depresyonda
görülen bedensel, duygusal, biliﬂsel ve motivasyonel belirtileri ölçer. Ölçek depresyon belirtilerinin derecesini nesnel olarak belirlemeyi amaçlamaktad›r. Yirmi bir maddenin her birinde 4 seçenek vard›r ve her maddeye 0–3 aras›nda puan verilir. Toplam puan 0–63 aras›nda de¤iﬂir. Ölçe¤in kesme puan› 17’dir. Ölçek ile 17 ve üzeri puan alan bireylerde depresyon yönünden riski belirlemek ve depresif belirtilerin düzeyini ve ﬂiddet de¤iﬂimini ölçmek amaçlanmaktad›r (22,23).
‹statistiksel Analiz
Tan›mlay›c› istatistiklerde yüzde, ortalama±standart sapma,
ölçüm verilerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda Student’s t testi ile pearson korelasyon analizi, say›mla ifade edilen verilerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda ki-kare testi kullan›lm›ﬂt›r. Depresif belirti
görülmesini etkileyen faktörleri tespit etmek için, tek de¤iﬂkenli analizlerle anlaml› iliﬂki saptanan ba¤›ms›z de¤iﬂkenler
lojistik regresyon modeline konmuﬂtur. Bu analizde depresif
belirtilerin bulunma ve bulunmama durumu ba¤›ml› de¤iﬂken, medeni durum, e¤itim durumu, meslek, yaﬂam ﬂekli, fiziksel özür, ba¤›ml›l›k durumu, uyku sorunu, hobileri olma
durumu, kitap okumak-müzik dinlemekten hoﬂlanma durumu ile aile ve arkadaﬂ iliﬂkilerinin düzeyi ba¤›ms›z de¤iﬂkenler olarak al›nm›ﬂt›r. Lojistik regresyon analiz sonuçlar› tahmini rölatif risk (odds ratio-OR) ve %95 güven aral›¤› (GA)
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olarak gösterilmiﬂtir. Regresyon modelinde Backward Wald
metodu kullan›lm›ﬂt›r. ‹statistiksel anlaml›l›k düzeyi p<0.05
olarak kabul edilmiﬂtir. Veriler SPSS–11.0/Windows® kullan›larak de¤erlendirilmiﬂtir.

BULGULAR
raﬂt›rmaya kat›lan bireylerin yaﬂ ortalamas› 56.27±4.78;
%59’u kad›n, %41’i erkek’tir. Kat›l›mc›lar›n %82.1’i evli, %55.9’u ilkokul ve alt› e¤itimli, %42.3’ü ev han›m›,
%1.5’i iﬂsiz ve %89.7’si evde yak›nlar›ndan biri ile yaﬂamaktad›r. Beck depresyon ölçe¤i sonuçlar›na göre kat›l›mc›lar›n
%23.8’inde depresif belirtilerin oldu¤u tespit edilmiﬂtir.
Araﬂt›rmaya kat›lan bireylerin alg›lanan aile sosyal destek
puan ortalamalar› 14.02±0.26; alg›lanan arkadaﬂ sosyal destek puan ortalamalar› 12.34±0.26; UCLA yaln›zl›k puan ortalamalar› 39.67±0.55 ve depresif belirti puan ortalamalar›
12.85±0.44 olarak tespit edilmiﬂtir.
Araﬂt›rmaya kat›lan bireylerin yaln›zl›k, depresyon, alg›lanan aile ve arkadaﬂ sosyal destek puan ortalamalar›n›n risk
faktörlerine göre da¤›l›m› Tablo 1’de verilmiﬂtir.
Araﬂt›rmada evli, çocuklar› ve hobileri olan bireylerin aile
ve arkadaﬂ sosyal deste¤i iyi iken, günlük aktivitelerinde ba¤›ml›l›¤› olan bireylerin aile sosyal deste¤inin kötü oldu¤u
tespit edilmiﬂtir (p<0.05). Yap›lan t-testleri sonucunda ilkokul ve alt› e¤itimli, eﬂi veya çocuklar› olmayan, fiziksel özrü
olan, devaml› kulland›¤› ilaç bulunan, günlük aktivitelerinde
ba¤›ml›l›¤› olan, uyku sorunu bulunan ve hobileri olmayan
bireylerin kendilerini daha yaln›z hissettikleri saptanm›ﬂt›r
(p<0.05). Ayr›ca evli olmayan, ilkokul ve alt› e¤itimli, gelir
getiren bir iﬂte çal›ﬂmayan, yaln›z yaﬂamayan, fiziksel özrü
bulunan, günlük aktivitelerinde ba¤›ml›l›¤› olan, uyku sorunu bulunan ve hobileri olmayan bireylerin depresif belirti puan ortalamalar› daha yüksek bulunmuﬂtur (p<0.05).
Beck depresyon ölçe¤ine göre araﬂt›rmaya kat›lan bireylerin depresif belirtilerini etkileyen faktörler Tablo 2’de verilmiﬂtir.
Tek de¤iﬂkenli analizler sonucunda, medeni durum, e¤itim durumu, meslek, yaﬂam ﬂekli, fiziksel özürlülük durumu,
ba¤›ml›l›k durumu, uyku sorunu, hobileri, müzik dinleme ve
kitap okumaktan hoﬂlanma durumlar› ile aile ve arkadaﬂ iliﬂki düzeylerinin bireyde depresif belirtiler görülmesini etkiledi¤i tespit edilmiﬂtir (p<0.05). Buna göre evli olmayan, ilkokul ve alt› e¤itimli, gelir getiren bir iﬂte çal›ﬂmayan, yaln›z
yaﬂamayan, fiziksel özrü bulunan, ba¤›ml›l›k durumu ve uyku sorunu olan, hobileri olmayan, müzik dinlemek/kitap okumaktan hoﬂlanmayan, aile ve arkadaﬂ iliﬂkileri iyi olmayan bi-
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reylerde depresif belirtilerin daha fazla görüldü¤ü tespit edilmiﬂtir.
Tek de¤iﬂkenli analizlerde anlaml› bulunan de¤iﬂkenlerin
birlikte incelendi¤i lojistik regresyon analiz sonuçlar› Tablo
3’de görülmektedir.
Kat›l›mc›larda depresif belirtiler görülme durumunun,
evli olmayanlarda 2.59 kat, gelir getiren bir iﬂte çal›ﬂmayanlarda iki kat, uyku sorunu olanlarda 3.23 kat, müzik dinlemek-kitap okumaktan hoﬂlanmayanlarda 2.24 kat yüksek oldu¤u tespit edilmiﬂtir.
Bireylerde yaln›zl›k ve depresif belirti puanlar› ile alg›lanan aile ve arkadaﬂ deste¤i puanlar› aras›ndaki korelasyon analizi sonuçlar› Tablo 4’de sunulmuﬂtur.
Kat›l›mc›larda alg›lanan aile ve arkadaﬂ sosyal destek puanlar› ile yaln›zl›k ve depresif belirti puanlar› aras›nda negatif
yönde, güçlü ve istatistiksel olarak anlaml› bir iliﬂki tespit
edilmiﬂtir (p<0.01). Ayr›ca yaln›zl›k ile depresif belirti puanlar› aras›nda pozitif yönde, güçlü ve anlaml› bir iliﬂki tespit
edilmiﬂtir (r= 0.592; p<0.01).

TARTIﬁMA
raﬂt›rmaya kat›lan bireylerin %89.7’si evde yak›nlar›ndan

Abiri ile yaﬂamaktad›r. 65 yaﬂ ve üzeri bireylerde yap›lan

bir araﬂt›rmada da, yaﬂl›lar›n ço¤unun kendi evinde ya da çocuklar› ile birlikte yaﬂad›¤› belirtilmektedir (24). Aksüllü ve
Do¤an (2004) yapt›klar› çal›ﬂmada evde yaﬂayan yaﬂl›lar›n
%69.8’inin eﬂi ve/veya çocu¤u ile birlikte yaﬂad›¤›n› bildirmiﬂlerdir (11). Ülkemizde modernleﬂme ve çekirdek aileye
geçiﬂ olmas›na ra¤men kültürel olarak hala yetiﬂkinlerin ve
yaﬂl›lar›n büyük bir k›sm› çocuklar›n›n yan›nda kalmakta ya
da s›rayla bütün çocuklar›n› ziyaret etmektedirler.
Bu araﬂt›rmada bireylerin %23.8’inde depresif belirti tespit edilmiﬂ ve belirti puan ortalamalar› 12.85±0.44 olarak
saptanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmam›za benzer ﬂekilde Aksüllü ve Do¤an
(2004) evde yaﬂayan 60 yaﬂ ve üzeri bireylerin %27.9’unda,
Bekaro¤lu ve arkadaﬂlar› (1991) %29’unda, ﬁahin ve Yalç›n
(2003) %37.2’sinde, Maral ve arkadaﬂlar› (2001) %24.3’ünde
depresif belirti bulmuﬂlard›r (10,11,24,25). Japonya’da köylerde yaﬂayan 60 yaﬂ ve üzeri bireylerde yap›lan bir araﬂt›rmada depresyon s›kl›¤› %10.4 bulunmuﬂtur (26). Bu farkl›l›¤›n
nedeni köyde yaﬂayan yetiﬂkinlerin sosyal a¤lar›n›n daha kuvvetli oluﬂuna ve kültürel özelliklerine ba¤lanabilir. Araﬂt›rmam›zda kullan›lan ölçek klinik olarak majör depresyon tan›s› konmas›n› sa¤lamasa da, depresif belirtileri olan bireyleri
tespit aç›s›ndan son derece önemlidir ve klinik araﬂt›rmalarda
s›k kullan›lan ölçeklerden biridir.
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Tablo 1— Araﬂt›rmaya Kat›lan Bireylerin Yaln›zl›k, Depresyon, Aile ve Arkadaﬂ Sosyal Destek Puan Ortalamalar›n›n Risk Faktörlerine Göre Da¤›l›m›
De¤iﬂken

Arkadaﬂ Sosyal Deste¤i
Ortalama±ss§

Medeni Durum
Evli
12.83±4.98*
Di¤er†
10.14±5.75
E¤itim Durumu
‹lkokul ve alt›
12.05±5.28
‹lkokul üzeri
12.71±5.14
Meslek
‹ﬂsiz/ev han›m›
12.26±5.42
Di¤er
12.44±4.98
Sosyal Güvence
Var
13.24±5.49
Yok
12.21±5.18
Yaﬂam ﬁekli
Yaln›z
12.37±5.16
Yaln›z de¤il
12.19±5.56
Kronik Hastal›k
Var
11.95±5.30
Yok
12.67±5.14
Fiziksel Özür
Var
10.88±6.39
Yok
12.47±5.08
Devaml› ‹laç Kullan›m›
Var
11.81±5.31
Yok
12.74±5.14
Çocuklar›
Var
12.56±5.02*
Yok
10.05±4.91
Ba¤›ml›l›k Durumu
Var
11.02±5.47
Yok
12.51±5.17
Uyku Sorunu
Var
11.64±5.65
Yok
12.59±5.05
Hobileri
Var
12.89±4.74**
Yok
11.51±5.79
Müzik Dinleme, Kitap Okumaktan Hoﬂlanma
Evet
12.82±4.87*
Hay›r
11.22±5.81

Aile Sosyal Deste¤i
Ortalama±ss§

Yaln›zl›k
Ortalama±ss§

Depresyon
Ortalama±ss§

14.56±4.58*
11.48±6.18

38.37±10.18
45.62±11.54*

11.62±7.75
18.45±8.90*

13.72±5.20
14.39±4.81

41.00±10.57*
37.96±10.86

14.08±8.82*
11.23±7.50

14.27±5.05
13.71±5.01

40.43±10.69
38.72±10.86

14.36±9.05*
10.97±7.06

13.82±5.04
14.05±5.04

38.64±11.43
39.82±10.70

13.59±8.79
12.75±8.33

14.03±5.02
13.95±5.15

39.40±10.79
41.13±10.73

12.32±8.16
15.85±9.07*

13.59±4.96
14.40±5.12

40.34±10.46
39.07±11.13

13.45±8.66
12.31±8.14

12.33±5.79
14.18±4.93

42.84±13.86**
39.40±10.46

17.03±8.95*
12.44±8.26

13.79±5.10
14.17±5.02

40.74±10.86**
38.44±10.48

13.69±8.65
12.05±8.05

14.39±4.72*
10.23±6.40

38.85±10.31
47.83±11.87*

12.61±8.56
15.37±6.19

12.57±5.53
14.20±4.95**

43.29±12.95**
39.23±10.43

16.77±11.14*
12.39±7.89

13.74±5.64
14.12±4.80

41.5±12.24**
39.02±10.16

16.71±9.63*
11.42±7.39

14.65±4.42*
13.07±5.73

38.30±10.67
41.67±11.38*

11.99±7.76
14.07±9.09**

14.44±4.67**
13.03±5.69

38.28±9.90
42.62±11.86*

11.55±7.13
15.40±9.87*

*p<0,01; **p<0,05; §Standart sapma; †Bekar, eﬂi ölmüﬂ ya da boﬂanm›ﬂ.

Araﬂt›rmaya kat›lan bireylerin alg›lanan aile sosyal destek
puan ortalamalar› 14.02±0.26; alg›lanan arkadaﬂ sosyal destek puan ortalamalar› 12.34±0.26; UCLA yaln›zl›k puan ortalamalar› 39.67±0.55’dir. Bireylerin yeterli seviyede arkadaﬂ
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ve aile deste¤ini yanlar›nda hissetmeleri ve bu deste¤i olumlu olarak alg›lamalar› psikososyal iyilik halini, yaﬂama pozitif
bak›ﬂlar›n›, yaﬂam kalitelerini, günlük yaﬂam stresleri ile
olumlu bir ﬂekilde baﬂ edebilmelerini, yap›lan aktivitelere ka-
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Tablo 2— Araﬂt›rmaya Kat›lan Bireylerin Depresif Belirtileri ile ‹liﬂkili Baz› Risk Faktörlerinin Da¤›l›m›
De¤iﬂken

Depresif Belirtileri Olmayan n(%)

p

χ2/t

(58) 18.1
(35) 50.0

(262) 81.9
(35) 50.0

<0.0001

32.135

(63) 28.9
(30) 17.4

(155) 71.1
(142) 82.6

0.008

6.950

(64) 29.6
(29) 16.7

(152) 70.4
(145) 83.3

0.003

8.917

(14) 28.0
(79) 23.2

(36) 72.0
(261) 76.8

0.460

0.545

(70) 21.3
(23) 37.1

(258) 78.7
(39) 62.9

0.008

7.128

(52) 27.4
(41) 20.8

(138) 72.6
(156) 79.2

0.131

2.277

(15) 45.5
(78) 22.0

(18) 54.5
(276) 78.0

0.003

9.070

(48) 26.2
(44) 22.2

(135) 73.8
(154) 77.8

0.361

0.834

(80) 22.7
(13) 36.1

(273) 77.3
(23) 63.9

0.072

3.248

(18) 41.9
(75) 21.6

(25) 58.1
(272) 78.4

<0.003

8.636

(43) 41.7
(50) 17.4

(60) 58.3
(237) 82.6

<0.0001

24.699

(45) 19.1
(48) 31.2

(191) 80.9
(106) 68.8

0.006

7.515

(44) 16.5
(48) 39.7
9.01±5.69
10.51±5.53

(223) 83.5
(73) 60.3
13.38±4.61
15.13±4.32

<0.0001

24.754

<0.0001
<0.0001

6.705
7.332

Depresif Belirtileri Olan n(%)

Medeni Durum
Evli
Di¤er
E¤itim Durumu
‹lkokul ve alt›
‹lkokul üzeri
Meslek
‹ﬂsiz/ev han›m›
Di¤er
Sosyal Güvence
Var
Yok
Yaﬂam ﬁekli
Yaln›z
Yaln›z de¤il
Kronik Hastal›k
Var
Yok
Fiziksel Özür
Var
Yok
Devaml› ‹laç Kullan›m›
Var
Yok
Çocuklar›
Var
Yok
Ba¤›ml›l›k Durumu
Var
Yok
Uyku Sorunu
Var
Yok
Hobileri
Var
Yok
Müzik Dinlemek, Kitap Okumaktan Hoﬂlanma
Evet
Hay›r
Arkadaﬂ iliﬂkileri
Aile iliﬂkileri

t›lmalar›n› ve bundan olumlu sonuçlar almalar›n› etkiliyor olmas› bak›m›ndan son derece önemlidir. Sosyal destek, yaﬂamda ortaya ç›kan psikolojik güçlüklere karﬂ› koruyucu bir tam-
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pon görevi görmektedir. Bu araﬂt›rmada bireylerin aile destek
puanlar›n›n arkadaﬂ deste¤ine göre daha yüksek oldu¤u görülmektedir. Bu bulgu kat›l›mc›lar›n %89.7’sinin aileleriyle

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS 2011; 14(2)

50–65 YAﬁ ARASINDAK‹ B‹REYLERDE YALNIZLIK, DEPRESYON, SOSYAL DESTEK VE ETK‹ EDEN FAKTÖRLER

Tablo 3— Araﬂt›rmaya Kat›lan Bireylerde Depresif Belirtileri Etkileyen Faktörlerin Lojistik Regresyon Analiz Sonuçlar›
De¤iﬂken

Regresyon
Katsay›s›

Standart
Hata

p

Olas›l›klar
Oran› (OR)

%95 Güven
Aral›¤› (GA)

0.952
0.694
1.174

0.344
0.312
0.311

0.006
0.026
<0.0001

2.592
2.002
3.234

1.320-5.087
1.087-3.689
1.757-5.954

0.808
-0.081
-0.145
0.367

0.300
0.032
0.034
0.459

0.007
0.013
<0.0001
0.424

2.242
0.922
0.865
1.444

1.244-4.041
0.865-0.983
0.810-0.924

Medeni durum
Meslek
Uyku durumu
Müzik dinlemek-kitap
okumaktan hoﬂlanmama
Arkadaﬂ iliﬂkileri
Aile iliﬂkileri
Sabit

Tablo 4— Araﬂt›rmaya Kat›lan Bireylerde Yaln›zl›k ve Depresif Belirti Puan› ile Aile ve Arkadaﬂ Sosyal Deste¤i Puan›
Aras›ndaki Korelasyon Analizi Sonuçlar›
Puan
Yaln›zl›k
Depresif Belirti

Aile sosyal deste¤i
r
p
-0.643
-0.466

<0.0001
<0.0001

birlikte yaﬂad›klar› göz önüne al›nd›¤›nda beklenen bir bulgudur. Arkadaﬂ sosyal destek puanlar›n›n daha düﬂük olmas›,
bireylerin yaﬂad›klar› problemleri öncelikli olarak birinci derece yak›nlar› ile paylaﬂmalar›ndan kaynaklan›yor olabilir.
Nitekim Husaini ve arkadaﬂlar›n›n (1994) 60 yaﬂ ve üzeri bireylerde yapt›klar› çal›ﬂmalar›nda bireylerin herhangi bir
problemleri oldu¤unda bunu öncelikli olarak eﬂ ya da yak›n
akrabalar›yla, sonra yak›n arkadaﬂlar›yla paylaﬂt›klar› saptanm›ﬂt›r (27).
Kat›l›mc›lar›n yaln›zl›k puanlar› orta seviyede olup, yaln›z yaﬂamayan bireylerde yaln›zl›k puan› daha yüksek tespit
edilmiﬂtir. Bu beklenen durumun tersidir. Bu bulgunun çeﬂitli nedenleri olabilir. Yaln›z yaﬂayan bireyler sosyal destek
mekanizmalar›n› daha harekete geçirici davran›yor bunun sonucu olarak da daha çok sosyal destek al›yor olabilirler. Ya da
yaln›z yaﬂayan bireyler tek baﬂ›na olmaktan dolay› mutlu olduklar› duygusunu bir savunma olarak geliﬂtirdikleri için
kendilerine itiraf edemiyor olabilirler. Oysa aileleriyle birlikte yaﬂayan bireyler yaln›z olmaman›n verdi¤i güven duygusu
dolay›s›yla yaln›zl›klar›yla ilgili olan varoluﬂsal kayg›lar›yla
daha iyi yüzleﬂebiliyor olabilirler (28).
Bu araﬂt›rmada evli, çocuklar› ve hobileri olan bireylerin
aile ve arkadaﬂ sosyal deste¤i iyi iken, günlük aktivitelerinde
ba¤›ml›l›¤› olan bireylerin aile sosyal deste¤inin kötü oldu¤u
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Arkadaﬂ sosyal deste¤i
r
p
-0.640
-0.455

<0.0001
<0.0001

tespit edilmiﬂtir. Çal›ﬂmam›za benzer yap›lan çal›ﬂmalarda da
evli, çocuklar› ve hobileri olan bireylerin aile ve arkadaﬂ sosyal deste¤inin daha iyi oldu¤u belirtilmektedir (4,26). Literatürde yaln›zl›¤›n sosyal ortam özelliklerinden ve arkadaﬂl›k
iliﬂkilerinin miktar›ndan çok bireyin iliﬂkilerinin kalitesinden
memnun olup olmamas›ndan kaynakland›¤› ve yaln›zl›k düzeyleri yüksek olan bireylerin aileleri ile olan iliﬂkilerinin iyi
olmad›¤›n› bildiren çal›ﬂmalar vard›r (29). Bireylerin çevrelerinde gerekti¤inde destek alabilecekleri kiﬂilerin olmas› kendilerini güvende hissetmelerine; hobileri yoluyla yeni u¤raﬂlar
edinmeleri üretkenliklerini artt›rmalar›na ve çevrelerindeki
kiﬂilerle sosyal iletiﬂimlerini artt›rarak güçlendirmelerine neden oluyor olabilir. Bununla birlikte temel insan gereksinimlerinden birisi bireyin günlük yaﬂam aktivitelerini ba¤›ms›z
olarak yerine getirme ihtiyac›d›r (30). Kiﬂi bu ihtiyac›n› yerine getiremedi¤i zaman kendini ba¤›ml› olarak alg›layabilir ve
iﬂe yaram›yormuﬂ gibi hissedebilir. Bu durumda ailenin, bireyin kendilerine yük oluyormuﬂ gibi bir duygu vermesi, gündelik yaﬂamdaki sorunlar, ekonomik koﬂullar, çekirdek aile
yap›s›na dönüﬂ ba¤›ml› bireyin verilen deste¤i alg›lamas›n›
olumsuz etkiliyor olabilir. Ancak böyle durumlar için ülkemizde fiziksel sa¤l›¤› bozulmuﬂ olan bireylerin gidebilecekleri bir rehabilitasyon merkezi, ailelerin profesyonel destek alabilecekleri sosyal kurumlar bulunmamaktad›r.

141

LONELINESS, DEPRESSION, SOCIAL SUPPORT AND RELATED FACTORS IN INDIVIDUALS BETWEEN 50 AND 65 YEARS

Yap›lan t-testleri sonucunda, ilkokul ve alt› e¤itimli, eﬂi
veya çocuklar› olmayan, fiziksel özrü olan, devaml› kulland›¤› ilaç bulunan, günlük aktivitelerinde ba¤›ml›l›¤› olan, uyku sorunu bulunan ve hobileri olmayan bireylerin kendilerini
daha yaln›z hissettikleri saptanm›ﬂt›r. E¤itim seviyesinin düﬂük olmas› bireylerin sosyal ortamlara daha zor girmelerine,
arkadaﬂ çevrelerinin k›s›tl› kalmas›na, sosyo-kültürel düzeylerinin daha düﬂük olmas› nedeniyle kitap okuma, yarat›c› faaliyetlerde bulunma al›ﬂkanl›¤›n›n daha az olmas›na neden olabilir. Cacioppo ve arkadaﬂlar›n›n (2006) 50–67 yaﬂ aras›ndaki
bireylerde, Chalise ve arkadaﬂlar›n›n (2007) 60 yaﬂ ve üzeri bireylerde yapt›klar› çal›ﬂmalar›nda da e¤itim düzeyi düﬂük
olanlarda yaln›zl›¤›n daha fazla oldu¤u tespit edilmiﬂtir.
(7,14). Page’e göre (1991) bekar, dul veya boﬂanm›ﬂ bireyler
evli olanlara göre daha fazla yaln›zl›k çekmektedirler (31).
Barron ve arkadaﬂlar› (1994) da yapt›klar› çal›ﬂmada evlilik
durumu ile yaln›zl›k düzeyi aras›nda anlaml› bir iliﬂki oldu¤unu saptam›ﬂlard›r (32). 50-67 yaﬂ aras› bireylerde yap›lan
bir araﬂt›rmada yüksek depresyon, yaﬂ, e¤itim, gelir, evlilik
durumu, sosyal destek, ilaç ba¤›ml›l›¤›, sald›rganl›k ve alg›lanan stresin yaln›zl›k durumunu etkiledi¤i tespit edilmiﬂtir
(7). Fiziksel özürlülük durumu da bireyin yaﬂam kalitesini
olumsuz olarak etkilemekte, günlük yaﬂam gereksinimlerinde
çevresindekilere ba¤›ml› hale getirmekte, bu da bireyin üretkenli¤ini ve sosyal iliﬂkilerini olumsuz olarak etkilemektedir.
Aktivitelerin k›s›tlanmas›, çeﬂitli u¤raﬂ›lara yönelememe bireyin arkadaﬂ çevresi oluﬂturamamas›na ve yaln›zl›k hissine
neden olabilir. Yap›lan çal›ﬂmalar yetiﬂkinlerin herhangi bir
meﬂguliyetinin olmas›n›n yaln›zl›k duygusunu ve depresif ﬂikâyetlerini azaltmada etkili oldu¤unu göstermektedir (3,6).
Donaldson ve Watson (1996) 60 yaﬂ ve üzeri bireylerde aktivitelerin uyar›lmas› ile girdilerin artt›r›larak yaln›zl›¤›n azalabilece¤ini saptam›ﬂlard›r (33). Uykusuzluk ve yaln›zl›k ile
iliﬂkili bir çal›ﬂma bulgusuna rastlan›lmam›ﬂt›r. Ancak uyku
problemi olan kiﬂide ayn› zamanda depresyonun da oldu¤u
göz önünde bulundurulursa depresyon ile ilgili k›s›r döngünün yaln›zl›k için de geçerli oldu¤u düﬂünülebilir.
Evli olmayan, ilkokul ve alt› e¤itimli, gelir getiren bir iﬂte çal›ﬂmayan, yaln›z yaﬂamayan, fiziksel özrü bulunan, günlük aktivitelerinde ba¤›ml›l›¤› olan, uyku sorunu bulunan,
hobileri olmayan ve kitap okumak/müzik dinlemekten hoﬂlanmayan bireylerin depresyon puan ortalamalar› daha yüksek
bulunmuﬂtur. Ayr›ca kat›l›mc›larda depresif belirtiler görülme durumunun; evli olmayanlarda 2.59 kat, gelir getiren bir
iﬂte çal›ﬂmayanlarda iki kat, uyku sorunu olanlarda 3.23 kat,
müzik dinlemek-kitap okumaktan hoﬂlanmayanlarda 2.24
kat artt›¤› tespit edilmiﬂtir. Maral ve arkadaﬂlar› (2001) 60
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yaﬂ ve üzeri bireylerde yapt›klar› çal›ﬂmada, kronik fiziksel
hastal›¤› olanlarda depresyon riskinin 6.51 kat, bekar yada
dul olanlarda da 4.72 kat daha fazla oldu¤unu bulmuﬂlard›r
(25). Bekaro¤lu ve arkadaﬂlar› (1991) aktif meﬂguliyetin/hobinin olmamas›n›n veya bedensel güçsüzlü¤ün/yetersizli¤in
depresyon olas›l›¤›n› artt›rd›¤›n› bildirmiﬂlerdir (10). Ames
(1993) yapt›¤› çal›ﬂmada bedensel yetersizli¤in depresyona
neden oldu¤unu bildirmiﬂtir (34). Kaneko ve arkadaﬂlar›n›n
(2007) çal›ﬂmas›nda bedensel sa¤l›k durumundaki bozulman›n umutsuzluk hissine neden oldu¤u bu durumun yaln›zl›k
ve depresyon için risk oluﬂturdu¤unu belirtmektedir. Ayn›
çal›ﬂmada aileleriyle birlikte yaﬂayan yaﬂl›lar›n daha fazla stres
yaﬂad›¤›, bunun da depresyonu tetikledi¤i belirtilmiﬂtir (26).
Bizim çal›ﬂmam›zda da benzer ﬂekilde yaln›z yaﬂamayanlarda
depresyon yüksek ç›km›ﬂt›r. Depresyon ve uykusuzluk birbirini tetikleyen k›s›r bir döngüdür. Birey depresyonda oldu¤u
için uykusuzluk yaﬂayabilmekte bu da gün içi uyumalara neden olabilmektedir. Gün içi uyumalar bireyin yaﬂamda aktif
halde olmas›n› engelleyebilmekte bu da arkadaﬂ ve aile iliﬂkilerinde zay›flamaya, günlük yaﬂam aktivitelerine kat›lamamaya, bir u¤raﬂ› edinilememesine neden olmakta ve üretkenli¤i
azaltabilmektedir. Bu k›s›r döngü depresif belirtileri tekrar
artt›rabilmektedir.
Çal›ﬂmam›zda aile ve arkadaﬂ sosyal destek puanlar› ile
yaln›zl›k ve depresyon puanlar› aras›nda negatif yönde, güçlü
ve istatistiksel olarak anlaml› bir iliﬂki, yaln›zl›k ile depresyon
puanlar› aras›nda pozitif yönde, güçlü ve anlaml› bir iliﬂki tespit edilmiﬂtir. Buna göre bireylerin ailelerinden ve arkadaﬂlar›ndan ald›klar› destek artt›kça yaln›zl›k ve depresyon puanlar› azalmaktad›r. Çeﬂitli çal›ﬂmalarda sosyal deste¤in varl›¤›n›n depresyon ve yaln›zl›¤›n oluﬂmas›n› engelleyen en önemli etken oldu¤u bildirilmektedir (4,11,15,26). Sosyal destek
bireylerin psikososyal iyilik durumunu sürdürme ve geliﬂtirmede önemli bir etkendir. Araﬂt›rmam›z›n en önemli bulgular›ndan birisi de bireylerin yaln›zl›klar› artt›kça depresif belirtilerin de artmas›d›r. Yaln›zl›k ve depresyon aras›ndaki iliﬂkiyi inceleyen çal›ﬂmalarda da benzer bulgulara rastlanmaktad›r. Yaln›zl›k depresyonun sosyal destek ile birlikte en önemli belirleyicilerinden biridir (6,7,26). Prince ve arkadaﬂlar›n›n
(1997) yapt›¤› çal›ﬂmada da yaln›zl›k durumunda depresyon
olas›l›¤›n›n 12.4 kat artt›¤› saptanm›ﬂt›r (3).
Sonuç olarak; yaﬂl›l›kta yaﬂamla ilgili faktörlerin ve sa¤l›k
problemlerinin daha da a¤›rlaﬂaca¤›n› göz önünde bulunduracak olursak koruyucu ruh sa¤l›¤› aç›s›ndan, yaﬂl›l›k öncesi dönemin sorunlar›n›n tan›nmas› ve tan›mlanmas› hem bu gruba
yard›m aç›s›ndan hem de bu kiﬂilerin ileriki yaﬂl›l›k dönemlerinde daha az sorunla karﬂ›laﬂmalar›n› sa¤lama bak›m›ndan
önemlidir.
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50–65 YAﬁ ARASINDAK‹ B‹REYLERDE YALNIZLIK, DEPRESYON, SOSYAL DESTEK VE ETK‹ EDEN FAKTÖRLER

Bireylerin ruh sa¤l›¤›n› korumak için, birey ve aileler yaﬂl›l›k öncesi, yaﬂl›l›k, depresyon belirtileri, baﬂ etme yollar› gibi konularda bilgilendirilmeli, duygular›n ifade edilmesi sa¤lanmal›, yaﬂl›n›n ailesi ve di¤er çevresiyle iliﬂkileri güçlendirilmeli, sosyal destek kaynaklar› geliﬂtirilerek harekete geçirilmelidir. Yaﬂl›l›k öncesi dönem ve yaﬂl›larla ilgilenen kiﬂilere yaﬂl›l›k süreci, kay›plar, yaﬂl›lar›n ruh sa¤l›¤›, depresyon,
sosyal deste¤in önemi gibi konularda e¤itim verilmesi, sosyalizasyonu art›r›c› ve bireysel yeteneklerini kullanmalar›na olanak sa¤layan programlar›n düzenlenmesi, yaﬂl›lar›n evde yak›nlar› ile yaﬂamalar›n›n ruh sa¤l›¤›na olumlu etkisi dikkate
al›narak aile bireyleri ile yaﬂl› aras›ndaki iliﬂkilerin geliﬂmesine katk›da bulunulmas›, yaﬂl›lar›n sosyal desteklerini harekete geçirici ve depresyonu önleyici yaklaﬂ›mlar›n etkisini ortaya koyan araﬂt›rmalar›n yap›lmas› önemlidir. Hobi benzeri
aktif meﬂguliyetlerin olmas› bireylerin sosyalizasyonunun
sa¤lanmas› aç›s›ndan önemlidir. Günlük ba¤›ml›l›¤› olan kiﬂilere ailelerin daha çok destek olmas›, iﬂe yaramama hissinin
ortadan kald›r›lmas› aç›s›ndan önemli olup, ailelerin dönem
dönem dan›ﬂmanl›k alabilecekleri yetiﬂkinlik ve yaﬂl›l›k dan›ﬂmanl›k merkezleri de oluﬂturulmal›d›r.
Yaﬂl›l›k öncesi bireyler ve yaﬂl› kiﬂiler için sosyal gruplar
yarat›l›p onlar›n kendileri gibi akranlar›yla bir araya gelerek
hoﬂça vakit geçirmeleri, olanaklar ölçüsünde, çiçekçilik, bahçe iﬂleri, serac›l›k gibi u¤raﬂ›lar sa¤lanmal›d›r. Bireylerin kendilerini u¤raﬂ›ya yönlendirmeleri hem kendilerini oyalama
hem de yap›c› bir u¤raﬂ› içinde üreticiliklerini sürdürme anlam›nda önemli olacakt›r.
Çal›ﬂmam›z›n baz› s›n›rl›l›klar› vard›r. Araﬂt›rma konusu
ile ilgili olarak 50-65 yaﬂ aras› bireylerde yap›lm›ﬂ çok s›n›rl›
say›da araﬂt›rmaya rastlan›lm›ﬂt›r. Bu nedenle araﬂt›rma bulgular› daha çok evde yap›lm›ﬂ olan yaﬂl›l›k çal›ﬂmalar›yla karﬂ›laﬂt›r›labilmiﬂtir. Oysa bu döneme özgü sorunlar› belirlemek yaﬂl›lara yönelik olarak yap›lacak hizmetlerin planlanmas› aç›s›ndan önemli olacakt›r.
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