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Özet 
Bu çalışmada; kadınların sosyo-demografik özelliklerinin evlilik uyumunu ne düzeyde etkilediği araştırılmıştır. 

Sosyodemografik özellikleri belirleyen form ile Evlilik Uyum Ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. 

Veriler SPSS programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Çalışma grubundaki kadınların olumlu iş yaşantıları ev 

yaşantılarını etkilemektedir. Evlilik uyumlarıyla yaşları arasında anlamlı düzeyde farklılık vardır. 41 ve üzeri yaş 

grubundaki kadınların evlilik uyumları, 21-30 yaşlarındaki kadınlara göre daha yüksektir. Kadınların çocuk 

sayılarına göre evlilik uyumları arasında anlamlı farklılık yoktur. Çalışma grubundakilerin 36,8%’i evliliğini genel 

anlamda “iyi” olarak değerlendirmektedir. Kadınların 33,9%’u sorunlar karşısında “sessiz kalma” tutumunu 

sergilemektedir. Kadınların evlilik süresi ile cinsel yaşamları ve eşlerine karşı duyguları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu (p<0,05) saptanmıştır. 

 
Anahtar Sözcükler: Evlilik uyumu, sosyo-demografik özellikler, evlilikte sorunlar. 

 
 

RELATIONSHIP BETWEEN ADAPTATION OF THE MARRIAGE  
AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS  

 
 
Abstract 
In this study, the level of marital adjustment of women affected by socio-demographic characteristics were 

investigated. Determine the sociodemographic characteristics of the form used to collect data with the Marital 

Adjustment Scale. Data were analyzed using SPSS software. Positively affect the lives of women in the study 

group home business experiences. There are significant differences between the age of conformity of marriage. 

Women 41 and older age group, marital adjustment, higher than that of women aged 21-30. There is no 

significant difference between children according to the number of women in marital adjustment. Study group 

and 36,8% of marriage in general as "good" evaluated. 33,9% of the women 'u in the face of challenges "remain 

silent" attitude shows. Feelings against the duration of marriage and sexual lives of women and their spouses 

were found to be statistically significant relationship (p<0,05). 
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