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ÖZET

Açıkmeşe Işık N. (2007). Kanser Hastalarında İç-Dış Kontrol Odağının Depresyon
Üzerine Etkisinin Araştırılması.

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Prevantif Onkoloji ABD, Psikososyal
Onkoloji ve Eğitim Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.

Sağlıklarının şans tarafından kontrol edildiğine inananlar (dış kontrollü) gelecekleri hakkında
yüksek anksiyete ve belirsizlik duyarlar. Bu bireylerde hastalığın şiddeti ve depresyon
arasında kuvvetli bir ilişki vardır.

Araştırma hipotezi, dış kontrol odaklı kanser hastalarının depresyon düzeylerinin iç kontrol
odaklı bireylere göre yüksek olduğu ve kontrol odağının depresyonu etkilediğidir. Bu
çalışmada, kanser hastalarında iç-dış kontrol odağının depresyon düzeyleri üzerine etkisinin
incelenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmaya,  hasta grubunu oluşturan 30 kanser hastası ve kontrol grubunu oluşturan 30
gönüllü birey olmak üzere toplam 60 kişi katılmıştır. Çalışma GATA Haydarpaşa  Onkoloji
polikliniğinde, Aralık 2006-Şubat 2007 tarihleri arasında yapılmıştır. Örneklemdeki bireylerin
yaşları 20-70 arasında olup, grupların kadın-erkek sayıları eşittir. Her iki gruba da sırasıyla,
Sosyo-demografik Bilgi Formu, Beck Depresyon Envanteri (BDE), Rotter’ın İç-Dış Kontrol
Odağı Ölçeği (RİDKOÖ) ve Olumsuz Duygudurumu Düzenleme Beklentileri Ölçeği (ODDB)
uygulanmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen veriler, SPSS 13.0 ortamında, iki yönlü
varyans analizi (ANOVA) yöntemi kullanılarak ve 0.05 anlamlılık düzeyinde analiz
edilmiştir.

Yapılan analizler sonucunda, hasta ve kontrol gruplarında, iç-dış kontrol odağının depresyon
ile etkileşiminin anlamlı olmadığı saptanmıştır, [F(2,54)=0,362; p>0,05]. Başka bir ifadeyle
iç-dış kontrol odağı puanlarının kanser hastalarında, depresyon üzerinde anlamlı bir farklılık
göstermediği görülmüştür. Ancak depresyon açısından gruplar arasındaki farklılık anlamlı
bulunmuş, [F(1,54)= 10,559;  p<0,05]; iç-dış kontrol odağına göre depresyon düzeylerinde ise
anlamlı farklılık bulunmamıştır, [F(2,54)=2,300;  p>0,05].

Anahtar Kelimeler: Kontrol  Odağı,  Depresyon,  Kanser,  Rotter’ın  İç-Dış Kontrol  Odağı
Ölçeği, Sosyal Öğrenme Kuramı
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ABSTRACT

Acikmese Isık N. (2007). Evulation of Effects of Internal-External Locus of Control on
Depression in Cancer Patients.

İstanbul University, Institute of Health Science, Department of Prevantive Oncology,
Psychosocial Oncology, Master Programme Thesis, İstanbul.

Individuals who believe their health conditions are controlled by uncontrolable chance related
events (external locus of control), high level of anxiety and uncertainety about their future
lives. In these individuals, there is strong relation between the severity of illness and
depression.

The hypothesis of this study is the level of depression in cancer patient have external locus of
control is higher than those patients have internal locus of control and the locus of control
effects the course of occurring depression.The aim of the study is to evaluate effects of locus
of control on the level of depression.

The study group is consisted of 30 healthy volunteers and 30 cancer patients. The study had
been performed in GATA hospital, Oncology clinic in between 2006 Dec. and 2007 Feb. In
sample groups, ages of selected individuals were between 20-70, and number of male and
female were equal. Each group were evaluated by Socio-demographic Informed Form, Beck
Depression Inventory (BDI), Rotter’s Internel-External Locus of Control Scale (I-E Scale),
Negative Mood Regulation Expectancies Scale (NMR)  respectively. Two-way ANOVA were
used for data analysing by SPSS programme. The significancy of  p value were taken  <0,05.

Result of the study showed that there were no significantly meaningfull interaction between
depression and locus of control in both groups of cancer patients and healthy volunteers,
[F(2,54)=0,362; p>0,05]. In other words, severity of depression were not effected by the locus
of  control  in  cancer  patients.  Besides,  when  compared  according  to  depression,  differences
were significant among the groups, [F(1,54)= 10,559;  p<0,05], but in groups, differencies of
locus of control and depression were not significant found, [F(2,54)=2,300;  p>0,05].

Key Words: Locus of control, Depression, Cancer, Rotter’s Internal-External Locus of
Control Scale, Social Learning Theory.
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1. GİRİŞ VE AMAÇ

Kanser, çağımızın sağlık sorunlarının başında yer alır. Yüzyılın başlarında ölüme

neden olan hastalıklar arasında yedinci ve sekizinci sırada yer alırken, bugün dünyanın bir çok

ülkesinde ve Türkiye’de kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada yer almaktadır (56).

Kanser, kişiyi bütün içindeki yerinden, bağlantılarından koparan bir yük taşır.

Sağlığını yitiren kişi bu kayıp karşısında inkar, öfke ve keder duygusu yaşar. Birkaç hafta

sonrasında yas dönemi yerini uyum çabalarına bırakır. Ancak bazen yas dönemi uzar. Sıkıntı

ve endişe klinik bir tabloya depresyona dönüşür (33).

Kanser tanısı ile başedebilme gücü birçok değişkenle ilgilidir. Hastanın kişilik

özellikleri de tanı ile başetmeyi etkiler (33). Son yirmi yılı aşan süredir psikopatolojiyle

birlikte değişen ya da ilişkili bulunan faktörlerden biri de kontrol odağı görüşüdür (85).

Bireyler pekiştirici tarihçelerine dayalı olarak davranış sonuçlarını, yaşamlarında ve

çevrelerinde yer alan olayların oluşunu kendi kontrollerine veya kendi dışındaki odakların

(şans, kader vb.) kontrollerine bağlayabilmektedirler. Yazılı kaynaklar, dış kontrol inancı ile

psikolojik belirti gösterme arasındaki ilişkileri belirten bulgular yönündedir (26).

Bir yaşam krizi olarak tanımlanabilen kanser, hastalarda kontrol duygusunu bozar. Bir

kişilik boyutu olarak ele alınan kontrol odağı, çok boyutlu bir değişken olarak

tanımlanmaktadır. Birçok çalışmada kontrol inancı, yaşamsal psikolojik bir ihtiyaç olarak ele

alınmakta ve kişilerin başlarına gelen olumsuz olaylara uyum sağlamalarında önemli bir etken

olarak değerlendirilmektedir (96). Rotter tarafından ortaya atılan kontrol odağı kavramı,

insanların ne yaptığı ve sonunda ne elde edeceği arasındaki ilişki olarak tarif edilmektedir.

Literatürde pek çok araştırma, kontrol odağının hastalanma ve hastalığa bağlı ölümler

ile ilişki içinde olduğunu kanıtlanmıştır. Kansere uyumda tedavi beklentisinin etkisi ve

kontrol odağı inancının rolü araştırılmış ve hastalıklarını kendileri kontrol edebileceklerine

inananlarda inanmayanlara göre hastalığın şiddeti ve depresyon arasında daha az ilişki

bulunmuştur (38). Sağlıklarının şans tarafından kontrol edildiğine inananlar (dış kontrollü)

gelecekleri hakkında yüksek anksiyete ve belirsizlik duyarlar. Bu bireylerde hastalığın şiddeti

ve depresyon arasında kuvvetli bir ilişki vardır.
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Araştırma hipotezi, kanser hastalarında dış kontrol odaklı bireylerin depresyon

düzeylerinin iç kontrol odaklı bireylere göre yüksek olduğu ve kontrol odağının depresyonu

etkilediğidir. Bu çalışmada, kanser hastalarında iç ve dış kontrol odağının depresyon üzerine

etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen veriler teorik bilgiler

ışığında, yapılmış araştırmalar ile tartışılmıştır.
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2. GENEL BİLGİLER

Hastalık, tıbbi açıdan fizopatolojik-organik süreçleri içeren, hasta için ise biyolojik,

ruhsal, psikososyal, psikoseksüel çok boyutlu bir olgu, bir yaşam, kimlik ve varoluş krizidir

Fiziksel hastalık, bireyde basit doğal sıkıntıdan, kayıp-yas tepkisine, narsistik bütünlüğün

tehtid edildiği duygulanımına dek tepkiler uyandırır (77).

Kanser olgusu tıbbi-fiziksel bir hastalık olduğu gibi, ruhsal ve psikososyal bileşkeleri

olan yoğun bir sorundur. Hastada belirsizlik içeren, ağrı ve acı içinde ölümü çağrıştıran,

suçluluk, terk edilme, kaos, panik ve kaygı uyandıran bir hastalık olarak algılanır. Kanser

tanısına genel olarak uyum dönemleri ile yanıt verilmekte, zamanla bedenselliğin yitimine

duyulan üzüntü ve ölüme ilişkin kaygı gibi nedenlerle klinik düzeyde depresyon

gelişebilmektedir (32).

Depresyon ve uyum bozukluğu kanser hastalarında en sık görülen psikiyatrik

bozukluklardır. % 20-25 olarak bildirilen depresyon oranları fiziksel hastalığın şiddeti, işlev

kaybı ve ağrı arttıkça daha da yükselmektedir (76).

Değişik kaynaklardan elde edilen veriler kontrol edilemeyen olaylar yaşamanın

depresyon nedeni olabileceğini göstermiştir. Bireyin davranış pekiştireçlerinin ya kendi ya da

kendisinin dışındaki güçlerin (şans, kader gibi) kontrolünde olduğuna dair benimsedikleri

genel beklentiler, iç ve dış kontrol odağı olarak adlandırılmaktadır (86).

Yapılan öğrenilmiş çaresizlik deneylerinde, dışşal odaklı kişilerin içsel odaklılara göre

daha çok çaresizlik gösterdikleri gözlenmiştir. Depresyonlu hastaların da kendi

davranışlarının sonuçlarının şans tarafından kontrol edildiğine inandıkları bildirilmiştir (26).
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2.1. DEPRESYON

Depresyon sözcüğünün Latince kökeni “Depresus” dur; aşağı doğru bastırmak,

durgunlaştırmak ve kederli gibi anlamları vardır. Depresyon, üzüntülü veya irritabl

duygudurum ve bununla bağlantılı uyku ve iştah değişiklikleri, düzenli ve haz verici

etkinliklere olan ilginin kaybı, psikomotor değişiklikler, yoğunlaşma sorunları, yorgunluk,

ümitsizlik, çaresizlik duyguları ve intihar düşünceleri gibi belirtilerle birlikte işlevsellikte

bozulmanın olduğu bir dönemdir. Temel belirti, kişinin depresif duygulanım içinde olması,

eskiden ilgilendiği ve hoşlandığı şeylere karşı ilginin yitirilmesi, neşesizlik halidir. Buna

depresif sendromun diğer belirtileri;  karar vermede güçlük, dikkat-motivasyonda azalma,

hipokondriyak yakınmalar ve hatta bazen intihar düşünceleri de katılabilir.

Depresyon, bir hastalık olmaktan çok oluşumunda çoğul etkenlerin rol aldığı, farklı alt

grupları bulunan bir sendromdur. Başlangıç yaşı genellikle 20’li yaşların ortalarıdır. En riskli

grup olarak 15-19 ile 25-29 yaşları olarak kabul edilmektedir. Depresyonun seyrini olumsuz

yönde etkileyen faktörler arasında, erken yaşta veya 60 yaşın üzerinde başlaması, ağır ya da

fazla sayıda majör depresif atak geçirme, aile desteğinin yetersizliği, komorbid anksiyete

bozukluğu, double depresyon ve ailede affektif bozukluk bulunması gibi değişkenler

bildirilmiştir (106). Kanser hastalarında ise tanı, tedavi ve nüks dönemlerinde beklenen

iyileşmenin olmadığı dönemler depresyon için kritik durumlar olarak belirtilir (77). Yapılan

çalışmalarda kanser hastalarında depresyon oranı en yüksek grup, terminal dönemdeki

hastalar olarak gösterilmiştir.

Depresyon, birçok psikososyal kuram ile açıklanmaya çalışılmıştır. Öğrenilmiş

çaresizlik modeline göre depresyon, bireyin geçmişte maruz kaldığı, hoşlanmadığı durumları

sonlandırma ya da bu durumlardan uzaklaşmadaki yetersizliği ile ilişkilidir (45).

Davranışçı teorisyenlere göre depresyon, pekiştirme mekanizmasındaki bozulma

sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Pekiştirme modeline göre depresyon, uygun

ödüllendirmenin olmayışı veya uygunsuz tepkilerle karşılaşma ile bağlantılı olarak

süregenleşmektedir. Çünkü birey tüm algı ve dikkatini olumsuzluklara odaklamıştır. Her

olumsuz yaşanan deneyim dış dünyanın olumsuzluklarla dolu olduğuna ve bireyin bu

olumsuzluklarla başa çıkmada yetersiz kaldığına ilişkin bir başka kanıt oluşturmaktadır (102).

Bilişsel kuram temsilcisi Beck tarafından önerilen depresyonun bilişsel

paradigmasına göre; depresyonda temel patoloji bilişsel alandadır. Bireyin kendisi ve çevresi
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ile ilgili algılamaları, değerlendirmeleri ve yorumlarında yanlılıklar, çarpıklıklar, yanlışlıklar

mevcuttur. Beck’in bilişsel kuramına göre depresyonda dört temel öğe vardır: 1.Olumsuz

üçlü; kendine, dünyaya (hastanın deneyimlerine) ve geleceğe yönelik olumsuz düşünce

yapıları. 2.Olumsuz düşüncelerin otomatik olarak ortaya çıkması. 3.Bilgi işlemede ve

algılamada sistematik hataların olması. 4.Temel işlevsel olmayan varsayımların ortaya

çıkması. Depresyonda olumsuz düşünce yapıları, kişiye özel gizli şemalar etkin hale gelir.

Çocukluk yaşantıları, kişinin kendisi ve dünya ile ilgili olan temel işlevsel olmayan şemaların

oluşmasına yol açar. Bu şemalar katı, değişime direçli olduğundan işlevsel değildirler. Bu

durum, depresyonun gelişimine zemin hazırlar. Kritik olayların meydana gelmesiyle, işlevsel

olmayan şemalar aktive olur ve olumsuz otomatik düşünceler açığa çıkar. Böylelikle

depresyonun bilişsel belirtileri ve çökkün duygudurum oluşmaya başlar (87).

Psikoanalitik kurama göre ise depresyon, kişinin narsistik bütünlüğünü sağlayan

dengenin bozulmasının işaretidir. İlk çocukluktaki bağımlılık nesnesinden kopuşta yaşanan

güçsüzlük duyguları yeniden yaşanmaktadır (55). Depresyonda, hasta ile obje arasındaki

narsistik destekler konusunda ambivalans çatışmalar vardır. Depresif hasta bir dış objeyi

sevemediği gibi kendisini de sevemez. Dış objeye olduğu kadar kendisine karşı da

ambivalanstır. Depresif kişide, früstre edici objelere karşı düşmanlık, kişinin kendi egosuna

düşmanlık biçimine dönüşmüştür. Freud, depresif kendini suçlamaların, entojekte edilmiş

objeye yönelmiş suçlamalar olarak açıklamıştır. Freud, depresyon ile yas tutma sırasındaki

belirtilerin benzerliğine dikkat çeker. Freud’a göre depresyonda, gerçek sevgi nesnesi yitimi

veya biliçdışı imgesel bir yitim vardır. Depresyonda bu yitim duygusu ile birlikte özsaygı

yitimi de olur (79). Depresyonun fenomenolojisinde benlik değeri yitimi ön plandadır.

Fiziksel hastalıklar ise kişilerde değişik düzeylerde kayıp tepkisine yol açmaktadır.

Psikodinamik açıdan, bu kayıp algısı ve eşlik eden özgüven azalması, depresyon gelişiminde

merkezi rol oynar (76).

  Depresif bireyler kendini değersiz, yetersiz, çevresindeki ilişkilerini ve yaşantılarını

olumsuz algılarlar. Geçmişteki olumsuz olaylardan kendilerini sorumlu tutar, geleceği

karamsar ve ümitsiz olarak değerlendirirler. Kanser hastalarında da aşırı bağımlılık, öfke,

sosyal çekilme (göz temasından, aile bireyleriyle birlikte olmaktan kaçınma), çaresizlik,

umutsuzluk görülebilmektedir. Klinik uygulamada sosyal geri çekilme, umutsuzluk

düşünceleri, tedaviyi red ve negativizm sıklıkla depresyon ile ilgilidir (78).
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2.2. KANSER VE DEPRESYON

Bedensel hastalıkların bazıları doğrudan, bazıları stres etmeni olarak ikincil

depresyona yol açmaktadır. Tıbbi durumlarla orantılı olmayan keder, üzüntü hali, çevrenin de

gözlediği ilgi ve istek azalması, tıbbi girişimlere kayıtsız ya da isteksiz tutum, tıbbi durumun

elverdiğinden daha az işlevsellik gösterme gibi belirtiler depresyonu düşündürmektedir (72).

Depresyon, tıbbi hastaların daha az aktif strateji izlemelerini sağlamaktadır.  Hastalık,

hastanın tedaviye aktif katılımını, tedaviye uyumunu, iş ve sosyal ortamdaki eski

işlevselliğine geri dönmesini zorlaştırmaktadır  (83).

Uzun süreli ve kronik hastalıklar bireyin yaşam aktivitelerini sınırlar. Sınırlamış

sosyal ilişkileri ve çalışma yaşamı, aile içinde değişen rolü, iç çatışmalar ve gelecek korkusu

özellikle kanser hastalarında “kısa yaşam süresi” fikrini doğurur. Bu durum hastalardaki

psikososyal sorunların temelini oluşturur. Bunun sonucunda tedaviye uyumsuzluk ve

depresyon gelişmektedir. Kanser hastalarında görülebilen aşırı bağımlılık, öfke, sosyal

çekilme (göz temasından, aile ile birlikte olmaktan kaçınma), çaresizlik, umutsuzluk, aşırı

ağrı yakınmaları ve sağaltıma uyumsuzluk gibi belirtiler depresyon habercisi olabilmektedir

(33).

Kanserde görülen depresyon için psikososyal risk faktörleri şöyle sıralanabilir: Zayıf

pre-morbid başa çıkma yeteneği, edilgen kişilik yapısı, pesimist eğilim, dış kontrol odağı,

sosyal izolasyon, depresif kişilik öyküsü, madde kullanımı öyküsü, birinci derece akrabalarda

kanser veya depresyon öyküsü, yakın dönemde kayıp yaşantısı, sosyo-ekonomik baskı.

Elizabeth Kübler Ross ölümcül bir hastalıkla karşılaşmanın evrelerini; 1.İnkar 2.Öfke,

3.Pazarlık, 4.Depresyon 5.Kabullenme evreleri  olarak  tanımlamıştır.  Bu  sürelerin  aşırı

uzaması, hastanın bir evreden diğerine geçememesi psikiyatrik yardım ve tedaviyi

gerektirebilir. Başlangıçta tanı ve kriz dönemlerinde anksiyete atakları sıklaşmakta ve en

belirgin olarak ölüm korkusu oluşabilmektedir. Çevreye bağımlı olma, görünümünün

değişeceği, terk edileceği kaygıları da oluşabilir. Hastanın duygusal, davranışsal tepkileri

beklenen ya da normal kabul edilebilecek sınırları aşarsa ve tedaviyi engelleyecek boyuta

gelirse psikiyatrik sorunlar ortaya çıkabilir. Kanser hastalarında sıklıkla ortaya çıkan

psikiyatrik bozukluklar şu şekilde gruplandırılabilir: 1.Uyum bozuklukları 2.Anksiyete

bozuklukları 3.Depresif sendromlar 4.Organik beyin sendromları 5.Kişilik bozuklukları

6.Ağrılı sendromlara eşlik eden psikiyatrik sendromlar (77). Yapılan çalışmalar kanser

tanısına genel olarak uyum dönemleri ile yanıt verildiği ve zamanla bedenselliğin yitimine



18

duyulan üzüntü ve ölüme ilişkin kaygı gibi nedenlerle klinik düzeyde depresyon

gelişebileceğini göstermiştir (32, 4).

Kanser kronik bir hastalıktır; hem hasta hem de aile bireyleri bu süreçten etkilenir.

Beden imgesi bozulur ve fiziksel bütünlüğünü kaybetme psikolojik açıdan risk taşır. Kişi,

yaşam olayları ile başa çıkmada zorlanır. Depresyonu olan kanser hastalarının baş etme

yolları, ümitsizlik, çaresizlik, kaçınma, kadercilik ve yüzleşme ile karakterizedir (16).

Kanserli hastalarda tanı, tedavi, nüks dönemlerinde beklenen iyileşmenin olmadığı

dönemler depresyon için kritik durumlardır (71). Depresyon tanısı konmuş kanser

hastalarında intihar riski, zayıf baş etme becerisi, ilerlemiş hastalık ve ağır majör depresyon

ile ilişkili bulunmuştur (5). Grassi ve arkadaşlarının (1989), 135’i ayaktan ve 196’sı yatarak

tedavi gören kanser hastaları ile yaptıkları çalışmada, hastaların %38’inde depresyon

saptanmıştır. Kanserli hastalarda depresyon oranı en yüksek grup terminal dönemdeki hastalar

olarak belirtilmiştir (71). Tanı sonrası ilk bir yıl içinde intihar riskinin erkeklerde 16,

kadınlarda 15,4 kez daha yüksek olduğu saptanmıştır (3). Olsen ve ark. 1990 yılındaki

çalışmasında, intihar riski olan kanser hastalarının çoğunluğunun erkek olduğu, sıklıkla major

affektif bozukluk tanısı aldıklarını belirlemişlerdir. Aynı zamanda bu kişilerin daha öncesinde

de kanser deneyimi yaşadıkları, yaşamlarında birçok kayıpları olduğu ve uygun kişilik

yapısına sahip oldukları görülmüştür (74).

 Kanser tedavisinin yan etkileri ile birlikte kanserin neden olduğu rahatsızlıklar sonucu

hastalar; anksiyete, depresyon, ağrı, seksüel fonksiyon bozukluğu, yorgunluk, benlik

kavramında değişme gibi semptomlar yaşarlar. Olağan uyum mekanizmaları sarsılır, geleceğe

yönelik beklentileri ve planları bozulur (23, 19). Hastalardaki depresyon ve anksiyete

düzeylerinin hastalık süresi uzadıkça arttığı da bildirilmektedir (71).

Kanser hastalarında depresyonda, iştahsızlık, halsizlik gibi belirtilerden çok disforik

mizaç, özgüven kaybı, çaresizlik, değersizlik, suçluluk, konsantrasyon güçlüğü, ölüm isteği,

intihar düşünceleri gibi bilişsel belirtiler ön plandadır (33). Deragitos, kanser hastalarının

%47’sinde psikolojik sorunlar geliştiğini saptamışlardır. 215 kanserli hasta üzerinde yaptıkları

bu çalışmada hastaların %13’ünde majör depresyon bildirmiştir (28). Jinekolojik kanserli

kadın hastalar ile yapılan bir çalışmada %23 oranında major depresyon saptanmıştır (35).

Göğüs kanseri tanısı almış hastalar üzerine yapılan bir başka araştırmada ise hastaların %25-

33’ünde klinik olarak depresyon, anksiyete ve seksüel problemler geliştiği belirlenmiştir (63).
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Sosyal ilişkilerin kanser hastalarının psikolojik duruma etkisini, 33 beyin tümörlü hastada

incelemiş ve bu kişilerde depresyon ve anksiyetenin çok sık gözlendiğini belirlemişlerdir (51).

Yineleyen kanserlerde, depresyon oranını arttıran birçok faktör vardır. Newport ve

Nemeroff, bu faktörleri şöyle sıralamışlardır: 1.İleri evre kanser 2.Kontrol edilemeyen ağrı

3.Bedensel görünümde bozulma ve yetersizlik duygusu 4.İlaçlar (Kemoterapi ajanları)

5.Sosyal izolasyon 6.Sosyo-ekonomik baskı (69).

Depresif kanser hastalarında, yaşam kalitesinin ve hastalığa uyumunun kötüleştiği,

ailedeki işlevselliğinin bozulduğu ve intihar riskinin arttığı belirlenmiştir (108). Kanser

hastalarında, depresyon hikayesinin bulunması, zayıf sosyal destek, zayıf başaçıkma

mekanizmaları, dış kontrol odağı ve hastalıkta ileri evre depresif semptomlar ile ilişkili

bulunmuştur (14).

2.3. KONTROL ODAĞI (LOCUS OF CONTROL)

2.3.1. SOSYAL ÖĞRENME KURAMI VE KONTROL ODAĞI KAVRAMI

İnsan, çevresini anlama ve yordama çabası içindedir. Bu çabanın kökeninde güçlü bir

kontrol güdüsü yatmaktadır. Heider’e göre insanlarda iki temel güdü vardır. Bunlar, dünyaya

ilişkin tutarlı görüş oluşturma ve çevremizi kontrol etmedir. Bu güdünün doyurulabilmesi için

çevreyi etkin biçimde kontrol edebilmek gerekir. Çevremizi kontrol edebilmedeki temel

etmen, o çevre içindeki diğer kişilerin nasıl davranacaklarını kestirebilmektir. İnsanların

davranışlarını kestirebilme yeteneği olmaksızın ise çevre üzerinde doyurucu denetim

kurulamaz. Sosyal psikolojide, yükleme kuramları olarak geçen bütün kuramlar, kontrol algısı

kavramından kaynaklanmaktadır.

Davranışçı ve bilişsel yaklaşımın özelliklerini içeren psikososyal öğrenme kuramına

göre davranış, çevresel değişkenler, bilişsel özellikler ve kişisel özelliklerin etkileşimi

sonucunda ortaya çıkar. Çevre davranışlarımızı etkilediği gibi davranış da içinde

bulunduğumuz çevrenin türünü belirlemektedir. Bireyler, dışsal ödüller olmadığı zaman kendi

pekiştirmelerini sağlar. İçsel ölçütler veya kişisel hedeflere ulaşmak bireyler için pekiştirici

olabilir. Bireylerin inançları ve kendilik algıları, koşullanma ile geliştirilip

değiştirilebilmektedir (15). Sosyal öğrenme kuramı, davranışsal yaklaşıma bilişsel

değişkenleri eklemiştir.
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İnsan ve hayvan deneklerle, laboratuvar ortamında yapılan çalışmaların bir sonucu

olarak ortaya çıkan öğrenilmiş çaresizlik modeli çeşitli davranışların açıklanmasında önemli

rol oynamıştır. Yapılan deneylerde, gösterilecek herhangi bir davranışın, cezayı kontrol

edemeyeceği konusundaki öğrenme (kontrolsüzlük beklentisi), davranış ve davranışın sonucu

arasında bir ilişki olmadığı konusunda geleceğe yönelik bir beklenti oluşturmaktadır. Bu

beklenti, yaşamın çeşitli yönlerine genellenerek çaresizlik davranışını ortaya çıkartmaktadır

(81). Abramson, Seligman ve Teasdale bireyin, davranışın sonucunu kontrol edemediği

bireysel çaresizlik durumundan bahsetmişlerdir. Bireysel çaresizlik durumunda kişi,

davranışın sonucunu sadece kendisinin kontrol etmede yetersiz kaldığını düşünmekte, kendisi

dışında herhangi bir başkasının, sonucu kontrol edebilme olasılığının bulunduğuna

inanmaktadır. Eğer kişi bunun sadece kendisine özgü bir durum olduğunu düşünürse benlik

saygısı azalacaktır (2).

Tüm bu kuramsal çerçevede geliştirilmiş olan kontrol odağı kavramı, Sosyal Öğrenme

kuramcısı Julian Rotter tarafından, koşullanmanın kontrol odağı (locus of control of

reinforcement) olarak ilk kez ortaya atılmıştır. Birey, sosyal gelişim süreci içinde çocukluk

döneminden başlayarak hangi davranışların hangi sonuçları doğuracağı konusunda ve

sonuçların kendi davranışlarından kaynaklandığı veya kendi dışındaki etkenlerden

kaynaklandığı konusunda tutarlı beklentiler geliştirir (103). Rotter (1966), bu beklentileri iç

ya da dış kontrol kaynağına inanç olarak nitelendirerek, bireyin yaşamındaki olumlu ya da

olumsuz sonuçları (ödül-ceza) belirleyen güçlerin yoğunlaştığı yere kontrol odağı adını

vermiştir (85).

Rotter kuramında, davranış potansiyeli, beklenti, pekiştirme değeri kavramlarını

kullanmış, bireylerin yeni durumlarda genelleşmiş beklentilere başvurduğunu ifade etmiştir.

Sosyal öğrenme modelinin beklenti kavramının bir devamı olarak kontrol odağı kavramı

ortaya atılmıştır. Rotter’a göre kontrol odağı, kişinin bir davranışının belli bir pekiştiricin

izleyeceğine dair ortaya çıkan beklentinin kuvvetlenmesi sonucunda oluşur. Birey gelişim

süreci boyunca genellenmiş pekiştirici beklentisi oluşturabilmektedir. Birey, pekiştiricilerin

kendi veya kendi dışındaki güçlerin veya şansın kontrolünde olduğuna dair genel bir

beklentiyi benimseyebilmektedir (26). Kavram, bireyin yaşam olayları ile başaçıkma tarzını

tanımlayan kişilik özelliği olarak ele alınabilir. Lefcourt bu kavramı, bireylerin ne yaptığı ve

sonunda ne elde edeceği arasındaki ilişki olarak ifade etmiştir. Kontrol odağı kavramı,

kültürel ve sosyal anlama sahiptir. Aile tipi ve kaynakları, kültürel yapı ve çaba sonunda ödül
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elde edilmiş deneyimler kontrol odağının gelişimine etki eder. İç kontrol odaklı kişiler

genellikle tipik içsel inanış modelindeki  ailelerde yetişirler. Bu tip aileler çaba, eğitim,

sorumluluk ve düşüncenin önemini vurgularlar. Buna karşın dışsallık tipik olarak, düşük

sosyoekonomik yapı ile bağlantılıdır. Çünkü düşük sosyoekonomik statüdeki kişilerin

yaşamları üzerindeki kontrolleri daha azdır. Sosyal kargaşa yaşayan topluluklarda kontrol dışı

olma beklentisi artar ve buna bağlı olarak bu tip topluluklardaki bireyler daha dışsal

özelliklere sahiptirler.

Kontrol odağı ile ilişkili olan bir kavram da olumsuz duygudurumu düzenleme

beklentisi (ODDB)’dir. Rotter’ın sosyal öğrenme teorisi ile kavramsallaştırılmıştır. Catanzaro

ve Mearns tarafından tanımlanan olumsuz duygudurumu düzenleme beklentisi kavramı,

bireyin olumsuz duygudurumunu azaltabilme ve sınırlayabilmeye dair olan inaçlarıdır (21).

Birçok çalışmada, kontrol odağı, depresyon ve anksiyete ile ilişkilendirilmiştir. Bisesi, yüksek

ODD beklentisi skorunun düşük düzeyde anksiyete ile ilişkili olduğunu belirtmiştir (11).

Olumsuz duygudurumu düzenleme beklentileri, bireyin olumsuz duygudurumu

değiştirebilmesine özgü inançlarını ifade ederken, kontrol odağı ise olayları kontrol

edebilmeleri ile ilgili genel inanışlarını tanımlamaktadır. ODD beklentisi ile ilgili güçlü

inanışı olan  kişiler,  zayıf  ODD  beklentisi  olanlara  göre  daha  içsel  yönelimlidirler.  Aynı

zamanda, zayıf ODD beklentisi inancı, yüksek düzeyde depresyon ve anksiyete semptomları

ile ilişkilendirilmiştir (53) .

2.3.2. İÇ-DIŞ KONTROL ODAĞI (INTERNAL-EXTERNAL LOCUS OF CONTROL)

Rotter’e göre öğrenme, bireylerin ödül ve cezaların kendileri veya kendi kontrolleri

dışındaki etkenlerce denetlendiğine ilişkin inançlarla gerçekleşmektedir. Bireyin, ödül-

cezaların ortaya çıkışında büyük ölçüde kendi davranışlarının etkili olduğu inancı ve

düşüncesine içten kontrol, bu inancı taşıyanlara ise içsel kontrollü adı verilmektedir. Ödül ve

cezaların büyük ölçüde bireyin dışındaki faktörlerden kaynaklandığına ilişkin ödül-cezadan

kaçınmada bireysel çabaların etkili olmayacağına dair beklenti ve inançlara ise dıştan
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kontrol, bu inancı taşıyanlara ise dışsal kontrollü adı verilmektedir (85, 103).

Kontrol odağı, dışsallıktan içselliğe doğru iki uçlu bir yapı olarak da tarif edilmektedir

(Şekil 2.1). Bireyler, kontrol odağı adı verilen bu süreklilik içinde belirli noktalara düşerler.

Bu boyutun bir ucunda içsel yönlendirme, bir ucunda da dışsal yönlendirmeye sahip bireyler

vardır. Bazı bireyler, iç-dış kontrol odağı inancı boyutunun uç noktalarında, bazıları da

ortalarında yer alabilmektedirler (27). Pekiştirme yaşantılarının belirgin bir türde ağırlık

kazanmaması durumunda kutuplaşmamakta ve uzamın herhangi bir noktasında yer

alabilmektedir (86). Pekiştiriciyi kendi davranışıyla nedensel bir ilişki içinde algılayıp

algılamama “hep” ya da “hiç” şeklinde değil, azdan çoğa doğru değişebilen bir algıdır.

Dış  Kontrol  Odağı İç  Kontrol  Odağı
Birey, kendi davranışının şans,kader gibi

dışsal güçler tarafından yönetildiğine inanır.

Birey, kendi davranışını kişisel karar ve

çabaları ile yönettiğine inanır.

Şekil 2.1: İç-Dış Kontrol Odağı

Kontrol odağı boyutunda zıt uçlarda yer alan kişilerin başa çıkma tepkileri arasında

farklar bulunmaktadır. İç kontrol odaklı bireylerin problem çözmeye yönelik başa çıkma

stratejilerini seçtikleri; oysa dış kontrol odaklarının duyguya odaklanan ve yatıştırıcı türden

başa çıkma stratejilerini benimsedikleri görülmektedir. Parkes, çalışmaları sonucunda kontrol

odağı ve genel başaçıkma stratejileri arasında anlamlı etkileşimler olduğunu saptamıştır.

İçsellerin, doğrudan başaçıkma stratejilerini daha çok kullandıkları, bilinçli bastırma

tepkilerini ise dışsalların daha çok kullandıkları bulunmuştur (26).

İç kontrol odağına sahip bireyler, gelecekteki davranışlarını belirlemede kendilerine

katkı sağlayacağına inandıkları çevresel uyarıcı veya değişimlere, dış kontrol odağına sahip

bireylerden daha fazla duyarlılık gösterirler. Çevresel koşulları değiştirme konusunda dış

kontrol odağına sahip bireylerden daha fazla adım atarlar. Yeteneklerine veya
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başarı/başarısızlıklarına dış kontrol odağına sahip bireylerden daha fazla önem verirler. İç

kontrol odağına sahip bireyler, yaşamlarının herhangi bir boyutuyla ilgili olarak mutsuz

olduklarında bunu kendi çabalarıyla değiştirebileceklerine inanırken, dış kontrol odağına

sahip bireyler ise, yaşamlarını yönlendirme konusunda çaresizlik yaşama eğilimindedirler ve

yaşamlarındaki bazı ödüllerin kendi çabalarından kaynaklandığına yalnızca, doğru zamanda

doğru yerde olmanın getirdiği bir rastlantı olduğuna inanırlar (90). İç kontrol odaklılar,

genellikle yaratıcılığa ilişkin özelliklere sahiptirler. Başlarından geçen tecrübelere göre

gelecekteki davranışlarını daha iyi ayarlayabilmekte, güç kararlar karşısında daha uzun

sürelere ihtiyaç duymakta, doyumlarının gecikmesine daha çok tolerans gösterebilmektedirler

(58). Dışsal kontrol odaklılar ise; yeterlik düzeyi düşük, daha düşük beklenti düzeyine sahip,

depresif özellikler taşıyan ve öz saygısı daha düşük olan kişilerdir (104). Bu kişiler,

yaşamlarıyla ilgili sorumluluk alma konusundaki çabalarının yararsız olduğuna inanırlar.

Hastanede yatan hastaların kendi sağlık durumlarıyla ilgili daha az bilgiye sahip olmaları, kilo

sorunu olanların kendilerini kontrol etmekte zorluk çekmeleri gibi örnekler dış odak

yaklaşımlarına birer örnektir (7).

Erkeklerin kadınlardan daha içsel eğiliminde olduğu, yaş artışı ile kişilerin içsel

eğilimlerinin arttığı, örgütsel yapısı yüksek kişilerin daha içsel olma eğilimde olduğu

bildirilmiştir. Bunun yanında, anne-babanın çocuğa karşı tutumu, kardeşler arasında anne-

baba açısından tutum farklılıkların olup olmaması, akut ya da kronik bir hastalığın varlığı, bu

hastalığın etkisi ile anne-baba tutumlarındaki değişiklik ya da tutarsızlık gibi etkenler kontrol

odağı puanlarını etkilemektedir (44). Lise öğrencilerinin kontrol odağı yönelimi ve başarı

düzeyleri incelenmiş, başarı düzeyi yüksek erkek öğrencilerin, başarı düzeyi düşük olan kız

öğrencilere göre daha içten kontrollü oldukları bulunmuştur. Annenin eğitim düzeyinin

yükselmesi ve babanın ise yaşının yükselmesi çocukta içten kontrollü olma eğilimini

arttırmaktadır. Ergenler üzerine yapılan bir çalışmada, kız öğrencilerde sağlık iç kontrol odağı

algısı, erkeklere oranla biraz daha yüksek bulunmuştur. Spor yapan öğrencilerin

yapmayanlara göre iç kontrol odağı algılamaları yüksek, sigara içmeyen öğrencilerin iç

kontrol odağı algılamaları yüksek düzeyde bulunmuştur. (94).

İçsel kontrol odağı, genellikle daha fazla istenen bir nitelik gibi görünmektedir. Marks,

kontrol odağı yapısını, öğrenme işlevinin bir parçası olarak tanımlamış ve iç kontrol odaklı

kişilerin bir koşullanma sonrasında davranış değiştirmeye daha eğilimli olduğunu ileri

sürmüştür. Çünkü bu kişiler koşullanmaları kontrol edebileceklerine inanmaktadırlar.  Bunun
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aksine dış kontrol odaklı kişiler, davranışlarını daha az değiştirebilme eğilimindedirler.

Dışsalların davranışlarının değiştirmeleri koşullanmalardan etkilenmez (8). İç kontrol odaklı

kişiler, mutlu olmaya eğilimli, daha bağımsız, daha az depresif ve daha az sterslidirler.

Sağlıklı olmaktan ve genellikle yaşamlarından daha hoşnutturlar. Dış  kontrol odaklı kişilerin

ise diğer sağlık sorunlarında olduğu gibi depresyona daha yatkın olması da şaşırtıcı değildir

(68).

Yapılan araştırmalarda iç kontrol odağı özelliği olan bireylerde daha düşük

psikopatoloji yoğunluğu görülmüştür. Çalışmalarda, olayları kontrol etmedeki yetersizlik

yüksek düzeyde depresyon ile ilişkilendirilmiştir. Bunun yanı sıra birçok araştırmacı

kontrolün yöneliminin, anksiyete ve genç dönem hastalıkların oluşumunda rol oynadığını

ifade etmişlerdir. Anksiyetenin anlaşılmasında kontrol odağının önemi, Mauler ve Watson

tarafından önerilen bir hipotez ile anlaşılmaktadır. Bu hipoteze göre kontrolsüzlük algısı

(yüksek dışsal kontrol), anksiyete oluşturmaktadır.

Depresyon, özellikle fiziksel hastalıklarda geliştiğinde hastanın hastalığa uyumunu,

tedaviye yanıtını, yaşam kalitesini, hastalığın seyrini olumsuz etkiler. Kanser hastaları üzerine

yapılmış çok sayıdaki depresyon araştırmasında olduğu gibi kontrol odağı yöneliminin de

kansere uyumu etkilediği görülmüştür. Kadın kanser hastalarına sağlık kontrol odağı ölçeği

uygulanan bir çalışmada, dış kontrol odağı ve kanser tedavisine uyum arasında korelasyon

saptanmıştır (50).

2.3.3. KONTROL ODAĞI VE DEPRESYON

Kontrol odağı, çocukluk döneminde veya yetişkinlikte şekillenen ve alışkanlık haline

gelmiş düşünce kalıplarıdır. Kişinin yaşadığı olayların sorumluluğunu kendi içindeki (örneğin

çabaya, iradeye, vb.) veya dışındaki (örneğin şanssızlığa, ortama, başkalarına, vb.) etkenlere

yükleme eğilimiyle tanımlanan ve yüklemenin biçimine bağlı olarak adlandırılan bir kişilik

eğilimidir (68). Bireylerin içten ya da dıştan denetimli oluşları aile-içi iletişimler ve çevresel

etkileşimler sonucu edinilmiş olan geçmiş deneyimlerinden etkileniş biçimlerine

dayanmaktadır. Sevecen, tutarlı disiplin uygulayan, destekleyici anne-baba tutumunun; aşırı

koruyucu, reddedici, eleştirel ve tutarsız disiplin uygulayan, cezalandırıcı anne-baba tutumuna
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kıyasla içten denetim eğilimini desteklediği görülmektedir (95).

İç ve dış kontrol odağı, depresyon ile yakından bağı olan iki yapıdır. Depresif kişilerin

yaşamları üzerinde kendi kontrollerinin olmadığı ve kendilerini çaresiz hissettikleri

bilinmektedir (89). Düşük kontrol algısı, yüksek düzeyde depresif semptomatoloji ile

ilişkilendirilmiştir (10). Araştırmalardan elde edilen veriler kontrol edilemeyen olayların

depresyon nedeni olabileceğini göstermiştir.

Kontrol odağı ve depresyon ilişkisi, öğrenilmiş çaresizlik araştırmalarındaki bulgulara

benzerlik göstermektedir. Öğrenilmiş çaresizlik kuramına göre, kişi kontrol edemediği

durumdaki çaresizlik duygusunu, kontrol edebileceği durumlara geneller.  Bu teoriye göre,

depresif bireyler olayları kontrol edilemez olarak algılarlar. Bazı bireyler için kontrol

edemedikleri olumsuz deneyimler yaşamak, artan çaresizliğin başlangıcı olabilmektedir.

Sonuçları kontrol etmekte başarılı insanlar, kısa bir süre sonra çaresizlik duygusunu

yenmektedir. Öğrenilmiş çaresizlik ve depresyon sadece kontrol edilebilirlik duygusu ile

ilişkili değil, aynı zamanda bireyin bu kontrol eksikliğini nasıl açıkladığı ile de ilişkili

bulunmuştur  (15).

Beck’in olumsuz şema teorisine göre depresif bireyler, kendini suçlama ve kendini

değersiz görme düşüncelerine sahiptirler. Klinisyenler, depresyon hastalarının başlarına gelen

şeyleri kontrol edememe çaresizliğine kapılmış gibi davrandıklarını belirtmişlerdir (9).

Yapılmış birçok çalışma, olayları kontrol etmedeki yetersizliğin, özellikle kanser gibi stresli

yaşam olaylarının, zayıf başaçıkma ve yüksek düzeyde psikolojik semptom ile ilişkili

olduğunu göstermiştir (99, 59) .

Bazı araştırma sonuçlarına göre, verilen basit görevleri kontrol edemeyen bireylerin

depresyon duygularında artış olduğu görülmüştür (17). Benassi ve arkadaşları, kontrol odağı

ile depresyon düzeyi arasında korelasyon tespit etmişler ve dışsal kontrol odağı sonuçlarının

yüksek düzeyde depresyona işaret ettiğini belirtilmişlerdir (10). Donnelly, çalışmasında

depresif olan ve depresif olmayan ergenler karşılaştırmış, depresif olmayan ergenlerin yüksek

kontrol algısı sergilediğini saptamıştır. Melges ve Weisz’in yaptığı araştırmada, intihara

eğilimli kişilerin intihara yaklaştıkça kendilerini daha dışsal olarak tanımladıkları

görülmüştür. Dışsal odaklı üniversite öğrencilerinin içsel odaklı öğrencilere göre daha fazla

intiharı düşündüğü belirtilmiştir (15). Psikolojik rahatsızlıkları olan bireyler, içsel odaklı olma

eğiliminden çok dışsal odaklı bulunmuştur (59).

Kontrol odağı yönelimi depresyon dışında başka psikolojik sorunlarla da ilişkilidir.
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Dış kontrol odaklı kişilerin, kaygı açısından daha yüksek belirti düzeyi gösterdikleri

araştırmaların genel bulguları arasındadır. Psikotik ve nevrotik grupların karşılaştırıldığı

araştırmalarda, psikotiklerin anlamlı düzeyde dış kontrollü oldukları, paranoidlerin de yüksek

dış kontrol odağı inancı gösterdikleri görülmüştür. Bir başka araştırmada şizofrenik ve

maniklerin normal gruba göre daha çok dış kontrol odaklı oldukları bulunmuştur (26).

2.3.4. KANSER HASTALARINDA KONTROL ODAĞI VE DEPRESYON

Kanser hastalığı sıklıkla ölümle eşdeğer algılanmaktadır. Kanser hastalığıyla yüzyüze

kalan birey, umutsuzluk ve çaresizlik duyguları yaşamaktadır (73). Kansere uyum güçlüğü ve

çaresizlik algısı depresyon gelişiminde en potansiyel unsurlardır. Depresyon, tedavinin

devamlılığında ve semptomların kontrolünde zorluklara yol açarak hastalarda sağkalımı

olumsuz yönde etkilemektedir (64).

Sağlık kontrol odağı, kişinin sağlığının içsel ya da dışsal faktörlerle kontrol edildiğine

dair inancının derecesidir. Kişi, sağlığının kontrolünün içsel ya da dışsal (doktor, şans, kader

vs.) faktörlere bağlı olduğuna inanır (105). Genellikle hastalığa karşı tutum da hayata karşı

olan tutumu yansıtır (48). Kontrol odağı inancı, hastanın uyum düzeyi ile ilişkilidir.

Çalışmalar, içsel kontrollülerin tedavi konusunda daha uyumlu davranış sergilediklerini

göstermiştir (105).

Ciddi hastalığı olan bireylerde dışsal kontrollü olma, hastalık ve birey üzerinde

olumsuz etkiler yaratmaktadır. Sağlıklarının şans tarafından kontrol edildiğine inananlar

gelecekleri hakkında yüksek düzeyde anksiyete ve belirsizlik duyarlar. Bu bireylerde

hastalığın şiddeti ve depresyon arasında kuvvetli bir ilişki vardır (52).

Kontrol odağının yönelimi kansere uyumda önemli bir etken olarak görülmektedir.

Fiziksel sağlığa yaklaşımda içsel ve dışsal odaklı bireylerin farlılıklar gösterdiği görülmüştür.

Araştırmalar, dışsal odaklı bireylerin fiziksel durumlarını iyileştirmek ve hastalıktan

kaçınmak için yapabilecekleri çok az şey olduğunu düşündüklerini göstermiştir.

Hastalanmaları kendi kontrolleri dışında gelişen bir şeydir, bu yüzden hastalandıklarında

sağlık uzmanlarının kendilerini iyileştirmelerini beklerler. İçsel odaklılar ise sağlıklarını

korumanın sorumluluğunun kendilerine ait olduğuna inanırlar (15).
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Yapılmış bir araştırmanın sonucuna göre; dışsal odaklı kanser hastalarının depresyon

düzeylerinin, kendilerine konan teşhisin ciddiyetiyle birlikte artış gösterdiği görülmüştür.

İçsel odaklı hastaların depresyon düzeylerinde ise bir etki görülmemiştir. İçsel odaklılar,

hastalığın gidişatını kontrol edebileceklerine inanmakta ve bu durum da depresyon düzeyinin

artmasını engellemektedir (65).

Pek çok çalışmada olumsuz yaşam olayları depresyon ile ilişkili bulunmuştur. Kontrol

edilemeyen ve hoşnut olmayan olaylar sonucunda kanser hastalarında, sağlıklı bireylere

oranla depresif semptomlar daha yüksek oranda görülmüştür. 2004 yılında, servikal ve

endometrial kanser hastaları üzerine yapılmış çalışmada, servikal kanserli hastalarda, yüksek

düzeyde depresyon saptanmıştır. Aynı çalışmada ise kontrol odağı ile depresyon puanları

arasında ise bir ilişki saptanmamıştır (57). Bir başka çalışmada, kontrol odağı inancı ile

depresyon ve anksiyete puanları arasında ilişki saptanmıştır. Depresif duygulanımı olan,

hastalık ile ilişkili kaderci eğilimi ve dinsel inanışları olan hastaların, hastalığın seyrinden

olumsuz etkilendikleri görülmüştür. Aynı çalışmada, hastalardaki yüksek iç kontrol odağı

inancı, hastalıkla mücadeleme etme gücü ile ilişkilendirilmiştir (107). Baş-boyun kanserli

hastalara, Kanser Kontrol Odağı Skalası uygulanarak, hastalığın seyri hakkında yüksek iç

kontrol odağı olan hastalarda, kontrol kaybının daha az olduğu, daha fazla sosyal destek

aldıkları, özgüvenlerinin daha yüksek olduğu, daha az fiziksel şikayet tanımladıkları, düşük

anksiyete ve depresyon düzeylerine sahip oldukları, daha az fiziksel problemleri olduğu ve

fiziksel yeteneklerini mükemmel algıladıkları görülmüştür (29).

Ancak bazı çalışmalarda bu ilişkinin tersi yönde sonuçlar görülmüştür. Newsom ve

Knapp, kontrol odağı ve depresif semptomlar arasındaki ilişkinin araştırıldığı ve 585

tekrarlayıcı kanser hastasından elde edilen sonuçlara göre, depresif semptomlar ile kontrol

algısı arasında negatif yönde bir ilişki olduğunu saptanmışlardır (70).

Link, 6-24 ay öncesinde kanser tanısı almış hastalarda, hastalıklarına karşı kontrolü

olan ve olmayanlar bireyleri karşılaştırmıştır. Araştırma sonucunda, kanser hastalarının birçok

başaçıkma mekanizması kullandığını fakat kontrollü olan gruptaki hastaların daha genç yaşta

oldukları, daha güvenilir tedaviler aldıkları ve daha koruyucu stratejiler kullandıklarını

saptamıştır (60).

Kontrol odağı inancı, hastanın hastalığa uyum düzeyi ile ilişkilidir. İyi bir psikolojik

durum ile kontrol odağı algısı arasında ilişki vardır. İçsel kontrollü kanser hastalarının

tedaviye uyum konusunda daha olumlu tutum gösterdikleri bildirilmiştir (105).  Kadercilik ve
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kötümserlik özelliklerine sahip hastalarda, hem kısa dönemde hem de 1 yıllık tedavi süreci

içinde depresif semptomlar saptanmıştır (96).  ICD-10 kriterlerine göre depresyon tanısı almış

kanser hastalarında, depresyon tanısı almamış hastalara oranla yüksek düzeyde dış kontrol

odağı gözlenmiştir (42). Beyin kanseri tanısı almış 50 hasta ile ve Rotter Kontrol Odağı

Ölçeği uygulanarak yapılan bir başka çalışmada kontrol odağı, depresif duygudurum ile

ilişkili bulunmuştur (31).
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                           3. GEREÇ VE YÖNTEM

3.1. ARAŞTIRMA GRUBU

Araştırma, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi (HEH) Onkoloji Kliniğinde, Aralık

2006-Şubat 2007 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmaya yaşları 20-75 arasında, kanser

tanısı almış 30 birey ve 30 gönüllü olmak üzere toplam 60 kişi katılmıştır. Grupların

seçiminde; kişilerin işbirliğine ve görüşmeye istekli olması, en az ilkokul düzeyinde olması ve

18 yaş üzerinde olması koşulları aranmıştır.

Bu çalışmada, kanser hastalarında iç-dış kontrol odağının depresyon ile ilişkisinin

araştırılması amaçlanmıştır.

3.1. GEREÇLER

Araştırmada veri toplama amacıyla kullanılan ölçekler sırasıyla şöyledir:

1. Sosyo-demografik Bilgi Formu

2. Beck Depresyon Envanteri

3. Rotter’ın İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği

4. Olumsuz Duygudurumu Düzenleme Beklentileri Ölçeği

3.2.1. Sosyo-demografik Bilgi Formu

Sosyo demografik Bilgi Formu 14 sorudan oluşmaktadır. Sorular bireyin yaş, meslek,

eğitim düzeyi, aile yapısı ve hastalığı hakkında genel bilgileri içerir nitelikte hazırlanmıştır.
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3.2.2. Psikometrik   Testler

3.2.2.1. Beck Depresyon Envanteri (BDE)

Özgün Adı: Beck Depression Inventory

Geliştirenler: A.T.  Beck,  C.H.  Ward,  M.  Mendelson,  J.  Mock,  J.  Erbaugh  (1961

formu). A.T. Beck, A. J. Rush, B.F. Shaw, G. Emery (1978 formu).

Ölçtüğü Nitelik: Depresyon yönünden riski belirlemek, depresif belirtilerin düzeyini

ve şiddet değişimini ölçmek için kullanılır.

Kapsamı ve Puanlaması: Ölçek, 21 depresif belirti ve tutumun değerlendirmesini

içerir. Her madde 0-3 arasında giderek artan puan alır. Toplam puan 0-63 arasında değişir.

Toplam puanın yüksek oluşu, depresyon düzeyinin ya da şiddetinin yüksekliğini gösterir.

Geçerlik-Güvenirlik: Miller ve Seligman üç aylık ara ile testin güvenirlik katsayısını

.74 olarak bulmuştur. İki yarım test güvenirliği, Beck'in çalışmasında güvenirlik katsayısı .86

olarak bulunmuştur. Ayrıca batıda yapılan çeşitli araştırmalarda çeşidi türden güvenirlik

katsayılarının .60 ve .87 arasında değiştiği görülmüştür (Şahin, NH, 1989). Geçerlik: Ölçüt

bağıntılı geçerlik: "Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği" kriter olarak kullanıldığında,

korelasyon katsayısı .75 olarak bulunmuştur. Batıda üniversite öğrencileri ile geçerliği üzerine

yapılan çalışmalarda (kriter geçerliği, yordayıcı geçerlik vb.) geçerlik katsayılarının .65-.6S

arasında değiştiği görülmüştür (92). Beck Depression Inventory için Türkiye'de birbirinden

bağımsız iki uyarlama çalışması yapılmıştır. Bunlardan biri Buket Tegin (Erkal) tarafından

"Beck Depresyon Ölçeği" adı ile yapılan uyarlama çalışmasıdır (l980). Diğeri ise, Nesrin

Şahin (Hisli) tarafından "Beck Depresyon Envanteri" adı ile yapılan çalışmadır (1988-1989).

Hisli'nin (1988) poliklinik hastalarıyla yaptığı geçerlik güvenirlik çalışmasında Beck

Depresyon Envanteri'nin kesme noktası incelenmiş, 17 ve üstündeki BDE puanının, tedavi

gerektirebilecek depresyonu %90 üzerinde bir doğrulukla ayırt edebildiği görülmüştür.

Depresyon tanısının konulmasına verilen puan dağılımı şöyledir: 1-Hafif düzeyde depresyon

(11-17 puan); 2-Orta düzeyde depresyon (18-19 puan); 3-Ciddi düzeyde depresyon (30-63

puan).
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3.2.2.2. Rotter’ın İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RİDKOÖ)

Özgün adı: Rotter’s Internel-External Locus of Control Scale

Geliştirenler: J.B. Rotter (1966).

Ölçtüğü Nitelik: Bireyin, kontrol beklentilerinin içsellik ve dışsallık boyutu üzerindeki

konumu; pekiştiricilerin bireyin kendi içinde veya dışındaki güçlerin (şans veya kader)

kontrolünde olduğuna dair sahip olduğu genel inanç ya da beklentilerini ölçer.

Kapsamı ve Puanlaması: Ölçek 29 maddeden oluşmakta ve bireylerin genellenmiş

kontrol beklentilerinin, içsellik-dışssallık boyutu üzerindeki konumunu saptamayı

amaçlamaktadır. Her madde seçime-zorunlu cevaplama türünde ikişer seçeneği

kapsamaktadır. Altı madde ölçeğin amacını gizlemek için dolgu olarak yerleştirilmiş ve diğer

23 maddenin dışsallık yönündeki seçenekleri 1’er puanla değerlendirilmektedir. Ölçek puanı

0-23 arasında değişmekte ve yüksek puan dış kontrol odağı inancının artmasına işaret

etmektedir.

Geçerlik-Güvenirlik: Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması, Dağ (1991) tarafından,

biri 99 diğeri 532 denekten oluşan iki ayrı grup halinde üniversite öğrencilerine uygulanan

çalışma ile yapılmıştır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı r=83, esas araştırma örneklemi verileri

üzerinden iç tutarlık katsayısı .71 olarak bulunmuştur (27).

RİDKOÖ ile Rosenbaum’un Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği (Rosenbaum, 1980) ile

arasında .29’luk bir korelasyon gözlenirken; SCL-90-R (Dağ, 1991) ile .21’lik bir korelasyon

verdiği gözlenmiştir.

3.2.2.3. Olumsuz Duygudurumu Düzenleme Beklentileri Ölçeği (ODDB)

Özgün Adı: Negative Mood Regulation Expectancies Scale (NMR)

Geliştirenler: Catanzaro ve Mearns (1990).
Ölçtüğü Nitelik: Bireyin olumsuz duygudurumunu başarılı bir şekilde azaltabileceğine

dair inancını değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir.

Kapsamı ve Puanlaması: Ölçek beşli likert tipi ölçüm sağlayan 30 maddeden

oluşmaktadır. Ölçeğin başlangıcında bu 30 maddenin tamamlayıcı olduğu, cümle gövdesi
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bulunmaktadır (Üzgün olduğumda inanırım ki…). Maddeler, kognitif strateji (örneğin; Daha

güzel zamanları düşünürsem kendimi daha iyi hissedeceğim), davranışsal strateji (örneğin;

Arkadaşlarla yemeğe çıkmak yardımcı olacaktır) ve genel inaçlar’ı (örneğin; Rahatlamanın

bir yolunu bulabilirim) içeren cümlelerden oluşmaktadır. Faktör analizine göre ODDB ölçeği,

tek boyutlu bir ölçektir. Ölçekten elde edilen yüksek skor, kişinin olumsuz duygudurumunu

azaltabilme başarısına olan güçlü inancını göstermektedir.

Geçerlik-Güvenirlik: Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması, Kaymakçıoğlu, Ç.

tarafından yapılmıştır. Ölçeğin iç tutarlık katsayısı .89, güvenirlik katsayısı .88 olarak

bulunmuştur.
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3.3. YÖNTEM

Araştırma verileri, GATA HEH Onkoloji polikliniğinde tedavi gören hastalardan elde

edilmiştir. Ölçeklerin uygulanmasından önce, katılımcılar araştırma hakkında bilgilendirilmiş

ve katılımcıların “Gönüllü Olur Formu” nu okuması ve imzalaması istenmiştir. Görüşülen 22

hasta araştırmaya alınamamıştır. Bunlardan 10 kişisi farklı nedenlerle araştırmaya katılmayı

kabul etmemiş, 12 kişi ise testlerin tümünü dolduramadıkları için araştırmaya dahil

edilmemişlerdir. Katılımcılar testleri tek başlarına, çalışma için izin alınmış bir poliklinik

odasında yapmışlar ve hastalara testleri doldurmaları için 1,5 saat süre tanınmıştır.

Katılımcılara testlerin bir kez yapılacağı ve tekrarlanmayacağı söylenmiştir. Kontrol

grubundaki gönüllü kişiler de araştırma hakkında bilgilendirilmiş ve benzer koşullar

sağlanmaya çalışılmıştır.

Örneklemdeki bireylerin seçiminde dikkate alınan ölçüler şunlardır:

· Araştırmaya gönüllü ve istekli olması

· En az ilkokul düzeyinde olması

· İletişime açık ve kooperasyon kurulabilir nitelikte olması

· 18 yaş üzerinde olması

· Fiziksel engelinin bulunmaması

Çalışma, Aralık-2006 ve Şubat-2007 tarihleri arasında yapılmıştır. Elde edilen veriler,

SPSS 13 ortamında, anlamlılık düzeyi p<0,05 alınarak değerlendirilmiştir. Veri analizi için iki

yönlü varyans analizi (ANOVA) tekniği kullanılmıştır.
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4. BULGULAR

Bu bölümde, çalışma grubunu oluşturan 30 kanser hastası ve kontrol grubunu

oluşturan 30 gönüllüden oluşan örneklemden elde edilen verilerin analiz sonuçları

verilecektir. Birinci bölümde yaş, cinsiyet, öğrenim düzeyi, meslek, gelir düzeyi gibi sosyo-

demografik bulgulara yer verilecektir. İkinci bölümde kontrol odağı ve depresyon düzeyi

arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla kullanılan Beck Depresyon Envanteri (BDE),

Rotter’ın İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RİDKOÖ) ve Olumsuz Duygudurumu Düzenleme

Beklenti Ölçeğinden (ODDB) elde edilen verilerin gruplar arası farklılıkları verilecektir.

Araştırmada, ölçeklerden elde edilen puanlar, iki yönlü varyans analizi (ANOVA)

kullanılarak, 0.05 anlamlılık düzeyinde incelendi.

4.1. ÖRNEKLEMİN SOSYO-DEMOGRAFİK  ÖZELLİKLERİ

Kanser tanısı almış hasta grubunun, 7’si (%23,3) 30 yaş ve altı, 9’u (%30) 31-49 yaş

arası, 14’ü (%46,7) 50 yaş ve üzeri bireylerden oluşturmaktadır. Kontrol grubundaki

bireylerin, 4’ü (%13,3) 30 yaş ve altı, 16’ü (%53,3) 31-49 yaş arası, 10’ü (%33,3) 50 yaş ve

üzeri bireylerden oluşmaktadır. Hasta grubunun yaş ortalaması 45 (min:20, max:74), kontrol

grubunun yaş ortalaması  42 (min:24, max: 68) olarak bulunmuştur.

Hasta grubunun, 15’i (%50) kadın, 15’i (%50) erkek bireyleri oluşturmaktadır.

Kontrol grubunda bireylerin 15’i (%50) kadın, 15’i (%50) erkek bireylerdir.

Hasta gubununun, 12’si (%40) bekar, 18’i (%60) evlidir. Kontrol grubunun, 8’i

(%26,7) bekar, 22’si (%73,3) evlidir.

Hasta gubununun, 4’ü (%13,3) ilköğretim mezunu, 15’i (%50) ortaöğretim mezunu,

11’i (%36,7) yükseköğretim mezunundan oluşmaktadır. Kontol grubunun ise 2’si (%6,7)

ilköğretim mezunu, 4’ü (%13,3) ortaöğretim mezunu, 24’ü (%80) yükseköğretim

mezunundan oluşmaktadır.

Kanser hastalarının, 3’ü (%10) işçi, 1’i (%3,3) memur, 10’u (%33,3) serbest meslek,

10’u (%33,3) ev hanımı ve 6’sı (%20) emeklilerden oluşmaktadır. Kontol grubundaki

bireylerin, 4’ü (%13,3) işçi, 14’ü (%46,7) memur, 7’si (%23,3) serbest meslek, 2’si (%6,7) ev
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hanımı ve 3’ü (%10) emeklidir.

Kanser hastalarının, 3’ü (%10) zayıf, 26’sı (%86,7) orta, 1’i (%3,3) iyi ekonomik

düzeye sahiptir. Kontol grubundaki bireylerin, 1’i (%3,3) zayıf, 26’sı (%86,7) orta, 3’ü (%10)

iyi ekonomik düzeye sahiptir.

Hasta grubundaki bireylerin, 12’si (%40) iki ve altında kardeş sayısına sahip iken, 18’i

(%60) üç ve üzerinde kardeş sayısına sahiptir. Kontol grubundaki bireylerin, 16’sı (%53,3) iki

ve altında kardeş sayısına sahip iken, 14’ü (%46,7) üç ve üzerinde kardeş sayısına sahiptir.

Hasta grubundaki bireylerin, 21’i (%70) çekirdek ailede, 9’u (%30) geniş ailede

yetişmiştir. Kontrol grubundaki bireylerin,  24’ü (%80) çekirdek aile, 6’sı (%20) geniş ailede

yetişmiştir.

Hasta grubunun, 5’inde (%16,7) psikiyatrik öykü bulunurken, 25’inde (%83,3)

psikiyatrik öykü bulunmamaktadır.

            Kanser hastalarının, 5’inin (%16,7) ailesinde psikiyatrik hastalık öyküsü bulunurken,

25’inin (%83,3) ailesinde psikiyatrik hastalık öyküsü bulunmamaktadır.

Hasta grubundaki bireylerin, 26’sı (%86,6) hastalıklarının tanısı hakkında bilgi sahibi

iken, 4 kişi (%13,3) hastalığı hakkında bilgi sahibi değildir.

 Kanser hastalarının, 7’si  (%23,3) 0-6 aydır, 9’u (%30) 7-12 aydır, 5’i (%16,7)  13-36

aydır, 9’u (%30)  37 ay ve üzeri süredir tedavi görmektedir.

Kanser hastalarının, 26’sı (%86,7) aile ve arkadaşlarından sosyal destek alırken, 4’ü

(13,3) hiç kimseden destek almamıştır.

Kanser hastalarının, 9’unun (%30)  hastalık sonrasında ilişkilerinde yakınlaşma olmuş,

16’sında (%53,3) değişiklik olmamış, 5’inin (%16,7) ilişkilerinde uzaklaşma olmuştur.

Örneklem grubunun sosyo-demografik özellikleri Tablo 4-1’de verilmiştir.
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Tablo 4-1: Grupların Sosyo- demografik Veri Dağılımları

Hasta Grubu Kontrol Grubu Toplam

 n                               %   n                               %   n                               %

Yaş

30 yaş ve altı

31-49 yaş

50 yaş ve üzeri

  7                            23,3

 9                               30

14                            46,7

  4                             13,3

 16                            53,3

 10                           33,3

Cinsiyet

Kadın

Erkek

15                              50

15                              50

  15                              50

15                              50

  30                              50

 30                              50

Medeni Durum

Bekar

Evli

 12                             40

 18                             60

8                             26,7

22                           73,3

20                           33,3

40                           66,7

Eğitim Düzeyi

İlköğretim

Ortaöğretim

Yükseköğretim

4                            13,3

15                             50

11                           36,7

2                               6,7

4                             13,3

24                              80

6                             10

19                         31,7

35                         58,3

Meslek

İşçi

Memur

Serbest Meslek

Ev Hanımı

Emekli

3                               10

1                              3,3

10                          33,3

10                          33,3

6                              20

 4                            13,3

 14                          46,7

 7                            23,3

 2                              6,7

 3                               10

7                            11,7

15                             25

17                          28,3

12                            20

9                              15

Gelir Düzeyi

Zayıf

Orta

İyi

3                                10

26                           86,7

1                               3,3

1                               3,3

26                           87,6

3                                10

4                               6,7

52                           86,7

4                               6,7

Kardeş Sayısı

0-3 kardeş

3 ve üzeri kardeş

 12                              40

18                             60

16                        53,3

14                         46,7

28                         46,7

32                        53,3
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Tablo 4-1: Grupların Sosyo- demografik Veri Dağılımları

Hasta Grubu Kontrol Grubu Toplam

n                              % n                                 % n                                 %

Aile Tipi

Çekirdek aile

Geniş aile

21                           70

9                             30

   24                             80

6                                20

45                                75

15                               25

Psikiyatrik öykü

Evet

Hayır

 5                          16,7

25                        83,3

0                                 0

30                             100

 5                                   8,3

 25                               41,7

Ailede öykü

Evet

Hayır

 5                           16,7

 25                         83,3

0                               0

30                           100

   5                                8,3

25                              41,7

Hastalık Hakkında Bilgi

Evet

Hayır

 26                         86,6

4                          13,3

Tedavi süresi

0-6 ay

7-12 ay

13-36 ay

37 ay ve üzeri

 7                          23,3

 9                           30

 5                         16,7

 9                           30

Tedavide destek alma

Aile, arkadaş

Hiç kimse

26                        86,7

4                          13,3

İlişkilerde değişiklik

Yakınlaşma var

Değişiklik yok

Uzaklaşma var

  8                          30

 16                        53,3

 5                          16,7
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Hasta grubunda, en yüksek oranı meme kanserli hastalar (%10,8) oluşturmakta, bunu

%8,4 ile akciğer kanseri izlemektedir (Tablo 4-2).

Tablo 4-2: Hasta Grubunun Kanser Tipine Göre Dağılımları

Kanser Tipi          n         %

Meme Ca 9  10,8

Akciğer Ca          7 8,4

GİS Ca          3         3,6

Deri Ca         3        3,6

Lenf Ca         2        2,4

Baş-boyun Ca         1        1,2

Pankreas Ca        1        1,2
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4.2. PSİKOMETRİK TEST BULGULARI

Araştırmada kullanılan, Beck Depresyon (BDE), Rotter Kontrol Odağı (RİDKO) ve

Olumsuz Duygudurumu Düzenleme Beklentileri (ODDB) ölçeklerinin çalışmadaki

geçerlilikleri incelenmiş ve geçerlilikleri yüksek bulunmuştur. Ölçeklerin çalışmadaki

geçerlik analiz skalaları, Ekler kısmında verilmiştir.

BDE sonuçlarına göre, hasta grubunun puan ortalaması 13,26; kontrol grubunun ise

6,43 olarak bulunmuştur (Tablo 4-3).

RİDKOÖ sonuçlarına göre, hasta grubunun puan ortalaması 11,20; kontrol grubunun

ise 8,76 olarak bulunmuştur (Tablo 4-3).

 ODDB sonuçlarına göre, hasta grubunun puan ortalaması 112,80; kontrol grubunun

ise 115,73 olarak bulunmuştur (Tablo 4-3).

Tablo 4-3: BDE, RİDKOÖ, ODDB Puan Dağılımları

n Minimum Maximum X SS

Beck

Depresyon

Envanteri

Hasta Grubu

Kontrol Grubu

Toplam

30

30

60

,00

,00

,00

32

26

32

13,26

6,43

9,85

8,8

5,6

8,1

Rotter’ın

Kontrol Odağı

Ölçeği

Hasta Grubu

Kontrol Grubu

Toplam

30

30

60

4

0

0

19

17

0

11,20

8,76

9,98

4,5

4,7

4,7

Olumsuz

Duygudurumu

Düzenleme

Beklenti Ö.

Hasta Grubu

Kontrol Grubu

Toplam

30

30

60

61

72

61

150

143

150

112,80

115,73

114,26

18,1

15

16,6
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13,26

6,43

0

2

4

6

8

10

12

14

Hasta grubu Kontrol grubu

B
D

E Hasta grubu
Kontrol grubu

Şekil 4.1: BDE Puan Ortalamaları

11,2

8,76

0

2

4

6

8

10

12

Hasta grubu Kontrol grubu

R
İD

K
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Ö

Hasta grubu
Kontrol grubu

Şekil 4.2: RİDKOÖ Puan Ortalamaları



41

112,8

115,73

111

111,5

112

112,5

113

113,5

114

114,5

115

115,5

116

Hasta grubu Kontrol grubu

O
D

D
B Hasta grubu

Kontrol grubu

Şekil 4.3: ODDB Ölçeği Puan Ortalamaları
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Tablo 4-4’de, hasta grubunun BDE’de verdikleri cevapların dağılımları gösterilmiştir.

BDE’e verilen cevapların dağılım oranlarına göre; en yüksek oran ile yorgunluk-bitkinlik

belirti kategorisine (%66,8; n=20) puan verdikleri, sırasıyla da somatik yakınmalar  (%66,6;

n=20), sinirlilik (%63,2; n=19), uyku bozuklukları (%56,6 (n=17) ve cinsel dürtü kaybı

(%56,6; n=17) belirti kategorilerine puan verdikleri belirlenmiştir (Şekil 4.4).

BDE’ne göre kesim noktası 17 alınarak, hasta grubunun %33’ünde (n=10) orta

düzeyde depresyon, %26’sında (n=8) ise hafif düzeyde depresyon belirlenmiştir.

18%

18%

20%

22%

22%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

cinsel dürtü kaybı

uyku bozuklukları

sinirlilik

yorgunluk-bitkinlik

somatik yakınmalar

B
DE

Şekil 4.4: Hasta Grubunda BDE’de Belirti Kategorilerinin Oranları
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Tablo 4-4: Hasta Grubunda BDE’ne Verilen Cevapların Dağılımları

BELİRTİ KATEGORİLERİ 0 1 2 3

1. Duygudurum

2. Kötümserlik

3. Başarısızlık duygusu

4.  Doyumsuzluk

5. Suçluluk duygusu

6. Cezalandırılma duygusu

7. Kendinden nefret etme

8. Kendini suçlama

9. Kendini cezalandırma arzusu

10. Ağlama nöbetleri

11. Sinirlilik

12. Sosyal içedönüklük

13. Kararsızlık

14. Bedensel imge

15. Çalışabilirliğin ketlenmesi

16. Uyku bozuklukları

17. Yorgunluk-bitkinlik

18. İştahın azalması

19. Kilo kaybı

20. Somatik yakınmalar

21. Cinsel dürtü kaybı

n  (%)

17  (% 56,6)

17  (% 56,6)

26  (% 86,6)

15  (% 50)

18  (% 60)

19  (% 63,4)

23  (% 76,6)

19  (% 63,4)

26  (% 86,6)

17  (% 56,6)

11  (% 36,6)

17  (% 56,6)

18  (% 60)

21  (% 70)

14  (% 46,6)

13  (% 43,4)

10  (% 33,4)

17  (% 56,6)

23  (% 76,6)

10  (% 33,4)

13  (% 43,4)

n  (%)

10  (% 33,4)

6  (% 20)

2  (% 6,6)

12  (% 40)

12  (% 40)

7  (% 23,4)

6  (% 20)

10  (% 33,4)

2  (% 6,6)

8 (% 26,6)

11  (% 36,6)

11  (% 36,6)

4  (% 13,4)

3 (% 10)

6  (% 20)

13  (%43,4)

13  (% 43,4)

9  (% 30)

2  (% 6,6)

8  (% 26,6)

8  (% 26,6)

n  (%)

3 (% 10)

7  (% 23,4)

2  (% 6,6)

3 (% 10)

0

0

1  (% 3,4)

1  (% 3,4)

2  (% 6,6)

2  (% 6,6)

2  (% 6,6)

2  (% 6,6)

6  (% 20)

6  (% 20)

8  (% 26,6)

2  (% 6,6)

6  (% 20)

3 (% 10)

1  (% 3,4)

9  (% 30)

6  (% 20)

n  (%)

0

0

0

0

0

4  (% 13,4)

0

0

0

3 (% 10)

6  (% 20)

0

2  (% 6,6)

0

2  (% 6,6)

2  (% 6,6)

1  (% 3,4)

1  (% 3,4)

4  (% 13,4)

3 (% 10)

3 (% 10)
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Çalışmamızda, RİDKOÖ puanları düşük, yüksek ve orta puan olmak üzere üç gruba

ayrılmıştır. RİDKOÖ puanının, tüm grup için ortalamasının 1 standart sapma altından ve 1

standart sapma üstünden bölünerek, üç grup elde edilmiştir. Böylece ortalamanın 1 standart

sapma üstü puan (14) alan kişiler dış kontrol odağı; ortalamanın 1 standart sapma altı puan (5)

alan kişiler iç kontrol odağı ve 5-14 arası orta puanlı grubu oluşturmaktadır.

Tablo 4-5: İç-dış Kontrol Odağına Göre BDE Puan Dağılımları

Gruplar Kontrol Odağı Puanı n X SS

Hasta Grubu Düşük puan (İç kontrol)

Orta puan

Yüksek puan (Dış kontrol)

Toplam

5

16

9

30

11

12,3750

16,1111

13,2667

11,89538

9,79030

4,19656

8,81978

Kontrol Grubu Düşük puan (İç kontrol)

Orta puan

Yüksek puan (Dış kontrol)

Toplam

7

18

5

30

1,8571

7,3889

9,4

6,4333

1,21499

6,25101

3,84708

5,69139

Toplam Düşük puan (İç kontrol)

Orta puan

Yüksek puan (Dış kontrol)

Toplam

12

34

14

60

5,6667

9,7353

13,7143

9,8500

8,62695

8,37134

5,15048

8,12576

İç ve dış kontrol odağına göre depresyon puan ortalamaları, iki grup arasında farklıdır.

Hasta grubunda, iç kontrol odaklıların depresyon puan ortalaması 11, dış kontrol odaklıların

depresyon puanı 16 ve orta puan alanların ise 12 olarak bulunmuştur. Kontrol grubunun ise iç

kontrol odaklı grubun depresyon puan ortalaması 1, dış kontrol odaklı grubun 9 ve orta puan

alanları ppuan ortalaması 7 olarak tespit edilmiştir (Tablo 4-5).
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Ölçekler arasında yapılan Pearson Korelasyon analizi sonuçlarına göre; BDE ile

RİDKOÖ arasında pozitif yönde korelasyon saptanmıştır. BDE puanları artıkça  RİDKOÖ

puanları %39 yönünde artmaktadır. BDE ile ODDB puanları arasında negatif yönde bir

korelasyon vardır. BDE puanları arttıkça ODDB puanları %52 oranında azalmaktadır.

RİDKOÖ ile ODDB puanları arasında da negatif yönde bir korelasyon bulunmuştur.

RİDKOÖ puanları arttıkça ODDB puanları %38 oranında azalmaktadır (Tablo 4-6).

Tablo 4-6: BDE, RİDKO, ODDB Ölçeklerinin Korelasyonları

BDE RİDKOÖ

RİDKOÖ ,392 -

ODDB
-,524 -,377
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Uygulanan iki yönlü varyans analizine (ANOVA) göre;

Tablo 4-7’de görüldüğü gibi; depresyon düzeyleri açısından, hasta ve kontrol grupları

arasındaki fark anlamlıdır; F(1,54)= 10,559; p<0,05. Diğer bir ifadeyle, kanser depresyon

düzeyini etkilemektedir.

Depresyon düzeyleri açısından, iç-dış kontrol odağı arasındaki fark anlamlı değildir;

F(2,54)=2,300; p>0,05. Başka bir ifadeyle, iç-dış kontrol odağı depresyon düzeylerini

etkilememektedir (Tablo 4-7).

Tablo 4-7’de görüldüğü gibi; hasta-kontrol grubunun ve iç-dış kontrol odağının,

depresyon düzeyine etkileri birbirinden bağımsızdır;  F(2,54)=0,362; p>0,05. İç-dış kontrol

odağının depresyon üzerine etkisi gruplara (hasta-kontrol) göre farklılık göstermemektedir.

Tablo 4-7:  İki Yönlü Varyans Analizi (Depresyon)

Kaynak Kareler toplamı df Ortalama kareleri F p

Ana etki

Intercept

Hasta -Kontrol Grubu

İç-dış kontrol odağı

Enteraksiyon

1018,676(a)

4377,256

562,559

245,112

38,581

5

1

1

2

2

203,735

4377,256

562,559

122,556

19,290

3,824

82,160

10,559

2,300

0,362

0,005

0,000

0,002*

0,110

0,698

* p< 0,05
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Şekil 4.5’deki enteraksiyon grafiğine göre, iç-dış kontrol odağının depresyon üzerine

etkisi gruplara (hasta-kontrol) göre farklılık göstermemektedir. İkisi arasında etkileşim

yoktur. Ancak hasta grubunda, dış kontrol odaklıların depresyon düzeyi, iç kontrol

odaklılardan yüksektir. Yine kontrol grubunda da, dış kontrol odaklıların depresyon düzeyi, iç

kontrol odaklılardan yüksektir. Her iki grupta da kontrol odağına bağlı olarak depresyon

düzeylerinde yükselme vardır.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

iç kontrol odağı dış kontrol odağı

de
pr

es
yo

n

hasta grubu

kontrol grubu

Şekil 4.5: Enteraksiyon Grafiği

İki yönlü ANOVA ve enterksiyon grafiğinden elde edilen sonuçları şu şekilde

özetleyebiliriz;

İç-dış kontrol odağının depresyon üzerine etkisi gruplara (hasta-kontrol) göre farklılık

göstermemektedir, etkileşim yoktur.

Enteraksiyon grafiğine göre, hasta grubunun depresyonu kontrol grubundan yüksektir.

Kontrol odağı puanı arttıkça depresyon puanı da artmaktadır ve bu artış her iki grupta da

görülmektedir.
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5. TARTIŞMA

Kanser hastalığıyla yüz yüze kalan birey, umutsuzluk ve çaresizlik duyguları

yaşamaktadır. Böylesine zorlu yaşanan bu süreçte bile hastanın moralini yüksek tutma çabası,

yaşama ümidi dikkati çekmektedir. Yaşama ümidi ise sanki dışarıdan gelecek bir mucizeyle

gerçekleşebilecek bir beklentiye dönüşmektedir. Bu ise bir anlamda, hasta bireyin hastalığın

tedavisinde kendisine düşen sorumlulukları üstlenmeden, dışarıdan gelecek güçler yardımıyla

iyileşmeyi beklediği, denetimi bu güçlere bıraktığı edilgin bir sürecin yaşanması demektir.

Ancak Bernie Siegel’e göre bazı istisnai hastalar, risk almayı ve bu risklere karşı koyabilme

gücünü kanıtlamayı isteyerek kabul ederler, yaşadıkları süreçte de kendi kaderlerini

denetleyebildikleri duygusu yaşarlar. Bu kişiler, iç kontrol odağına sahip kişiler olarak

tanımlanırlar (73).

Çalışmalardan elde edilen veriler kontrol edilemeyen olaylar yaşamanın depresyon

nedeni olabileceğini göstermiştir. Depresyon da hastalık ile başaçıkmayı zayıflatarak tedaviye

uyumu olumsuz yönde etkilemektedir (73). Psikolojik yardım alan ve psikiyatrik sorunu

olmayan kanser hastalarında, depresyon ile kemoterapiyi kabul etme arasındaki ilişki

araştırılmış ve depresif hastaların ancak %50’sinin tedaviyi kabul ettiği diğer hasta grubunun

%92’sinin tedaviyi kabul etmediği görülmüştür (24). Bu ve benzeri çalışmalar mevcut

depresyonun tanınıp tedavi edilmesinin, uygulanacak tedavinin kabul edilmesinde önemli bir

etken olduğunu göstermektedir.

Bu düşünceden hareketle,  kontrol odağı ve depresyon çalışmalarının ışığında

yaptığımız bu araştırmamızda, kanser hastalarında iç-dış kontrol odağı ve depresyon

arasındaki ilişkiyi inceledik.

Çalışmaya, 30 kanser hastası ve 30 gönüllü bireyden oluşan toplam 60 kişi alınmıştır.

Çalışma, GATA Haydarpaşa Onkoloji polikliniğinde, Aralık 2006 ve Şubat 2007 tarihleri

arasında yapılmıştır. Araştırmaya katılan bireylere sırasıyla; Sosyo-demografik Bilgi Formu,

Beck Depreyon Envanteri (BDE), Rotter’ın İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RİDKOÖ) ve

Olumsuz Duygudurumu Düzenleme Beklentileri Ölçeği  (ODDB) uygulanmıştır.
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Uygulanan BDE’ne göre, hasta grubunun puan ortalaması (X=13,26), kontrol

grubundan (X=6,43) yüksektir (Şekil 4.1). Bu bulgu, yapılan araştırmalar ile benzerlik

göstermiştir. Kanser hastalarında depresyon en sık rastlanan psikiyatrik morbidite olarak

görülmektedir. Yapılan çalışmalarda, kanser hastalarında depresyon sıklığı %4-%58 gibi

değişen oranlarda bildirilmiştir. Yüksek oranlar, terminal hastaları da içeren ve tanı kriterleri

kullanılmayan çalışmalarda, düşük oranlar ise uyum bozukluğunu ayıran ve fiziksel olarak iyi

durumda olan hastalarla yapılan çalışmalarda bildirilmiştir (32). Bukberg ve ark, kanser

hastalarında %42 oranında major depresyon belirlemişlerdir (14).

Araştırmamızda, kanser hastalarında BDE göre, kesim noktası 17 alınarak, %33

oranında depresyon saptandı. Çalışmamız ile paralellik gösteren Plumb ve Holland’ın

çalışmasında, kanser hastalarının %23’ünde orta-ciddi düzeyde depresyon belirlenmiştir (61).

BDE’nin belirti kategorilerinde, en yüksek oranda Yorgunluk-bitkinlik kategorisine, daha

sonra Somatik yakınmalar ve Sinirlilik belirti kategorilerine cevap verilmiştir. (Şekil 4.4).

Yapılan çalışmalarda kanserli hastalarda bedensel belirtilerin, tıbbi duruma ve tedavilerin yan

etkilerine bağlı gelişebildiği bildirilmiştir. Kanserli hastada depresyon için halsizlik,

iştahsızlık, yorgunluk ve enerji kaybı gibi belirtilerden çok özgüven kaybı, çaresizlik,

konsantrasyon kaybı, suçluluk duygusu ve intihar düşüncesi gibi psikolojik veya bilişsel

belirtiler önemlidir (33). Araştırmalar bu yönde olsa da, çalışmamızdaki belirti kategorilerinin

bir kısmı depresyon belirtisi olarak düşünülebilir.

Araştırmamızdaki RİDKOÖ puanlarına göre; hasta grubunun puan ortalamasının

(X=11,20), kontrol grubundan (X=8,76) yüksek olduğu, başka bir deyişle  hasta grubunun

kontrol grubuna göre daha dış kontrol odaklı olma eğiliminde olduğu söylenebilir (Şekil 4.2).

Tomich ve Helgeson (2002) çalışmalarında, kanser hastalarının sağlıklı gruba göre genel

olarak dünyayı daha az kontrol edilebilir algıladıklarına işaret etmişlerdir (98). Bulgumuzu

destekleyen bir başka çalışmaya göre ise kanser hastaları sağlıklılara oranla daha dış kontrol

odaklı bulunmuştur (43).

İç-dış kontrol odağı puanları, depresyon düzeylerine göre; hasta grubunda, dış kontrol

odağı grubunun depresyon puanının (X=16), iç kontrol odağından (X=11) yüksek olduğu;

kontrol grubunda da, dış kontrol odağı grubunun depresyon puanının (X=9), iç kontrol

odağından (X=1) yüksek olduğu belirlenmiştir. Total puanlara bakıldığında da her iki grupta

da benzer bir durum vardır (tablo 4-5). Bu sonuçlar, bize dış kontrol odaklıların depresyon
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düzeylerinin iç kontrol odaklılardan daha yüksek olduğunu ifade edebilir. Bu bulgu ile

paralellik gösteren çalışmalara göre, dış kontrol odağı inancı ile psikopatoloji ya da psikolojik

belirti gösterme arasında ilişki olduğu rapor edilmiştir (62). Benassi ve ark. (1988) yaptıkları

çalışmada, dışsal kontrol odağı sonuçlarının yüksek düzeyde depresyona işaret ettiğini

belirtilmişlerdir. Klinik olarak depresyon tanısı almış, normal popülasyondaki kişiler ile

yapılan bu çalışmada, depresif kişilerin ortak kişilik özelliklerinden birinin de kontrol odağı

olduğu bildirilmiştir (10).

ODDB puanları açısından grupların birbirlerine yakın değerlerde olduğu ve gruplar

arasında belirgin bir fark olmadığı saptanmıştır (Şekil 4.3). Grupların, negatif duygudurumu

düzenleme beklentisine dair inanışlarının yakın düzeylerde olduğu söylenebilir.

Ölçekler  arasındaki  korelasyonlara  göre  (Tablo  4-6);  BDE  ve  RİDKOÖ   arasında

pozitif korelasyon olduğu, yüksek düzeyindeki depresyonun dış kontrol odağı ile ilişkili

olduğu bulunmuştur. Sonuçlar literatürü destekler niteliktedir. Muris’in  çalışmasında, kontrol

odağı ve depresyon arasında pozitif yönde ilişki olduğu saptanmıştır (67). Dış kontrol odağı

inancındaki bireyler arasında depresyona daha sık rastlandığı genel bir bulgu olarak ortaya

çıkmaktadır (46). Bir başka çalışmada, dış kontrol odağının iç kontrol odağına göre

depresyona yakalanma açısından ciddi risk oluşturduğu görülmüştür (54). Gelecek ile ilgili

olumsuz beklenti sistemi şeklinde tanımlanan ümitsizlik ve ilişkili iki yapı olan iç-dış kontrol

odağı ve depresyon arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmada; ümitsizlik, iç-dış kontrol odağı

ve depresyon ile pozitif yönde ilişkili bulunmuştur (82). Rosenbaum, yaptığı çalışmada,

depresif kişilerin olayların sonuçlarının şans tarafından kontrol edildiğine, normal bireylerin

ise kişisel etkilerinin sonuçlar üzerine güçlü etkisi olduğuna inandıklarını ifade etmiştir (84).

Evans’ın araştırmasında, içseller dışsallara göre daha az depresif bulunmuştur (34).

Çalışmamızda BDE ve ODDB ölçeği arasında negatif korelasyon bulunmuştur. (Tablo

4-6). Araştırmadan elde edilen bu bulgu, literatür ile desteklenmiştir. Catanzaro ve ark, ODD

beklentisi ile depresif semptomlar arasında negatif yönde bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir

(21). Mearns (1991), ODDB ölçeği puanlarının depresyon ile negatif ilişkisi olduğunu ifade

etmiştir (66). Bir başka çalışmada, güçlü olumsuz duygudurumu düzenlenme beklentisi,
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düşük depresif semptom ile ilişkilendirilmiştir (97). Alzheimer hastalarıyla yapılan bir

çalışmada, güçlü olumsuz duygudurumu düzenleme beklentisi, düşük depresif semptomlarla

ilşkilendirilmiştir (13).

RİDKOÖ ve ODDB puanları arasındaki korelasyona bakıldığında; RİDKOÖ ve

ODDB arasında negatif korelasyon olduğu bulunmuştur (Tablo 4-6). Bu bulgu literatür ile

çelişmektedir. Literatürdeki çalışmalarda, kontrol odağı ve olumsuz duygudurumu

düzenlenme beklentisi (ODDB) arasındaki korelasyon pozitif yönde bulunmuştur. Olumsuz

duygudurumu düzenleme beklentisi, insanların olumsuz  duygudurumu değiştirebilmesine

özgü inançlarını ifade ederken, kontrol odağı ise kişinin olayları kontrol edebilmesi ile ilgili

genel inanışlarını tanımlamaktadır (53). Yapılan çalışmalar, ODD beklentisi ve kontrol odağı

ile ilişkili bulunmuştur (20, 97). Olumsuz duygudurumu düzenleme beklentisine dair güçlü

inanış, daha fazla içsel uyumu ifade etmektedir. Kontrol odağı ve olumsuz duygudurumu

düzenleme beklentisinin birbiri ile ilişkili kavramlar olduğu görülmektedir (53).

Araştırmamızın varyans analizi sonuçlarına göre, hasta ve kontrol grupları arasında

depresyon düzeyleri açısından anlamlı farklılık vardır (Tablo 4-7). Diğer bir ifade ile kanser,

depresyon düzeyini etkilemektedir. Elde edilen bu sonuç, literaür bilgileri ile parelellik

göstermiştir. Ateşçi ve ark. (2003), kanser hastalarının %11’inde majör depresif bozukluk,

%14’ünde depresif duygudurum ile giden uyum bozukluğu saptamışlardır (6). Akciğer

kanserliler ile yapılan bir çalışmada, %46 oranında depresyon bulgulanmış (91), bir başka

çalışmada kanser hastalarının %26’sında depresyon bildirilmiştir (12). Parle ve ark. (1996),

kanser tanısı sonrasında %15 oranında depresif bozukluk ortaya çıktığını saptamışlardır (80).

Bunu takip eden çalışmalarda; terminal  dönem kanser hastalarında %50 oranında depresyon

(37), 1998 yılındaki çalışmada kanser hastalarında %9 oranında depresyon (1), kanser

tanısının ilk üç ayındaki hastalarda %37 oranında depresyon, %46 oranında klinik olarak

anksiyete belirlenmiş (47), 2000 yılındaki bir başka çalışmada %33 oranında ciddi düzeyde

depresyon görülmüş ve hastaların çoğunluğunda depresyon tekrarlamıştır (49).

İç ve dış kontrol odağı inancını, kişilik özelliği olarak ele alıp inceleyen birçok

araştırma, iç kontrol odağı yöneliminin dış kontrol odağı yönelimine oranla, kişilikteki

etkilerinin daha olumlu sonuçları olduğunu göstermiştir. Dış kontrol odağı inancı daha çok

düşük benlik saygısı, depresyon, diğer psiko-fizyolojik semptomlar ve psikopatoloji ile
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ilişkilidir (93). İç ve dış kontrol odağı, depresyon ile yakından bağı olan iki yapıdır. Düşük

kontrol algısı, yüksek düzeyde depresif semptomatoloji ile ilişkilendirilir (10). Tükel ve Gök

(1996), kontrol odağının depresyon ve anksiyete ile ilişkisini araştırdıkları çalışmalarında,

kontrol odağının dışsallık boyutu ile depresyonun şiddeti arasında pozitif bağıntı olduğunu

saptamışlardır (100). Dış kontrol odaklı bireylerin, olumsuz olayların gerçekleşmesini

engelleyemeyecekleri düşüncesiyle, iç kontrol odaklı bireylere oranla daha fazla kaygı, stres

ve depresyon yaşadıkları bildirilmiştir. (93). Kontrol edilemeyen olaylar depresyon nedeni

olabilmektedir. Gencoz ve Astan’ın (2006) hemodiyaliz hastalarıyla yaptıkları çalışmada, dış

kontrol odağı depresif semptomlar ile ilişkili bulunmuştur (39). Yine bir başka çalışmada,

kontrol odağı ve depresyon puanları açısından, yüksek kontrol tecrübesi olan bireyler düşük

kontrol tecrübesi olanlara göre daha az depresif bulunmuştur (34). Benassi ve ark, kontrol

odağı yönelimi ve depresyonun ilişkisine işaret etmiş ve yüksek düzeydeki dışsallık, ciddi

depresyon ile ilişkilendirilmiştir (10). Costello (1982) da çalışmasında, dış kontrol odağı ile

depresyon arasındaki korelasyonun yüksek olduğunu belirtmiştir (25). Çalışmamızın varyans

analizi sonuçları bu literatür bilgileri ile çelişmektedir. Araştırmamızda, iç ve dış kontrol

odağının depresyon düzeyleri üzerinde etkisinin olmadığı bulunmuştu. Sonuç literatür ile

çelişmekle birlikte, bir kaç çalışma bulgumuz yönündedir. Clarke (2004), iç kontrol odağının

depresyon ile ilişkili olmadığını belirtilmiştir (22). Newsom ve Knapp (1996), ise depresif

semptomlar ile kontrol algısı arasında negatif yönde bir ilişki olduğunu saptamışlardır (70).

Kansere karşı hissedilen çaresizlik duygusu, tedavinin yan etkileri ve kanserin yol

açtığı fiziksel belirtiler, kanserli bireylere bedenlerini kontrol edemedikleri duygusu

yaşatmaktadır. Yaşanan kontrol kaybı sonucunda ise benlik saygısı düşebilmekte ve

depresyonun ortaya çıkması kolaylaşabilmektedir (36). Hastalığın başlangıç evresinde,

bireyin yanlış inançları nedeniyle bütün tedavi ve kontrol gereklerini bilinçli olarak

reddettikleri hastaların kendi ifadelerinden öğrenilmektedir (101). Depresyon tanısı konan

kanser hastalarında, depresif  olmayan kişilere göre yüksek düzeyde dış kontrol odağı ve

kontrol edilemeyen olayların oluş sıklığında yükseklik saptanmıştır (42). Grassi ve Rosti

(1996), kanser hastalarında dış kontrol odağının psikolojik semptom, anormal hastalık

davranışı ve kansere uyumsuzluk ile ilişkili olduğunu ifade etmişlerdir (41). Yeni kanser

tanısı almış hastalarda, hastalıklarını kontrol edebileceklerine ve iyileşebileceklerine

inananlarda hastalığın şiddetindeki artış, depresyon artışına yol açmamıştır (38). Yüksek
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düzeyde depresyon, düşük iç kontrol odağıyla ilişkilendirilirken, düşük düzeyde psikolojik

rahasızlık yüksek iç kontrol odağı ile ilişkilendirilmiştir (16).

Kanser hastaları üzerine yapılan çalışmalarda, depresyon ve kontrol odağının ilişkili

olduğu görülmektedir. Ancak araştırmamız sonucunda, hipotezimiz doğrulanmamıştır.

Çalışmamızda; hasta-kontrol grubunun ve iç-dış kontrol odağının, depresyon düzeyine etkileri

birbirinden bağımsız bulunmuştur. Başka bir deyişle, hasta-kontrol gruplarının depresyon

düzeyine etkisi, iç-dış kontrol odağına göre farklılık göstermemektedir. Ancak sayılı olmakla

birlikte bazı çalışmalar araştırmamız ile paralellik göstermiştir. Lalos ve Eissemann’ın,

endometrial ve servikal kanserli hastalarla yaptıkları çalışmada, kontrol odağı ve depresyon

arasında ilişki saptanmamıştır (57). De Boer ve ark. (1999), kanser hastalarında depresyonun

sağlık kontrol odağı ile ilişkisi olmadığını ifade etmişlerdir (31). Bir başka  çalışmada ise

depresif semptomatoloji ile sağlık kontrol algısı (sağlık kontrolü, semptom kontrolü) negatif

yönde ilişkili bulunmuştur (70).
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6.      SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırma sonucunda, hasta-kontrol grubunun ve iç-dış kontrol odağının, depresyon

düzeyine etkilerinin birbirinden bağımsız olduğu saptandı. Ancak  enteraksiyon grafiğinde,

grupların (hasta-konrol) depresyon düzeylerinin kontrol odağına bağlı olarak yükseldiği

görülmüştür (Şekil 4-5). Bu yükseliş, iç-dış kontrol odağının depresyon ile ilişkili olduğunu

ifade edebilir. Bu durum bize, kontrol odağı ve depresyon ilişkinin, hasta ve kontrol grubunda

olma ile ilişkili olmadığını göstermektedir.

Çalışmada hipotezimiz, dış kontrol odaklı kanser hastalarının depresyon düzeylerinin
iç kontrol odaklılara göre yüksek olduğu ve kontrol odağının depresyonu etkilediğidir. Ancak
çalışmada, hasta-kontrol gruplarının depresyon düzeyine etkisi, iç-dış kontrol odağına göre
farklılık göstermedi. Çalışmamızda, depresyon düzeyleri açısından, gruplar arasında anlamlı
farklılık bulundu ancak iç-dış kontrol odağının depresyon düzeylerini etkilemediği saptandı.

Ölçek korelasyonlarına göre; BDE ile RİDKOÖ arasında pozitif korelasyon

görülürken, BDE ile ODD beklentis arasında negatif korelasyon görüldü. Bu bulgular literatür

ile desteklendi. RİDKOÖ ile ODDB arasında ise negatif korelasyon saptandı ancak bu bulgu

çalışmalarla paralelik göstermedi.

Sonuçların literatür bilgileri ile genel olarak çelişmesi araştırma gruplarının

oluşturulması ile bağlantılı olabileceğini düşündürmüştür. Çalışmada, katılımcı sayısının daha

yüksek tutulması, kontrol odağı alt gruplarının dağılımında sayıyı düşürmeyerek, istatistiksel

anlamlılığı daha doğru verecektir. Katılımcıların, eğitim-sosyo-kültürel düzeylerinin daha

homojen tutulmasının gerekli olduğu düşünüldü. Bu nedenle, hasta grubunu oluşturan asker

aileleri ile asker grubu birlikte alınmayabilirdi.

Bu sonuçlardan yola çıkarak bu konuda ileride yapılacak çalışmalar için önerilerimiz

şöyle olabilir:

1. İleride yapılacak çalışmalarda daha büyük örneklem grubuyla çalışılması ve

örneklemdeki hasta grubunun kanser tipinin belirlenmesinin yararlı olacağı düşünüldü.

2. Çalışmamızda, Türkiye’de geçerlik-güvenirlik çalışması yapılmış olan Rotter’ın İç-
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dış Kontrol Odağı ölçeği kullanıldı. Literatürdeki kanser çalışmalarında kullanılan diğer

sağlık kontrol odağı veya kanser sağlık kontrol odağı ölçeklerinin bizde geçerlik-güvenirlik

çalışması yapılmadığı için bu ölçekler kullanılamadı. Bu ölçeklerin geçerlik-güvenirlik

çalışmasının yapılabilmesi sağlık araştırmalarında kullanılmasını sağlayacaktır.

3. İç-dış kontrol odağının, depresyon dışındaki diğer değişkenlerle de ilişkisinin

olduğu literatür bilgilerinden anlaşılmaktadır. Bu nedenle, kanser hastalarında kontrol odağı

ile diğer değişkenlerin de (anksiyete, uyum bozukluğu, yaşam kalitesi gibi)  çalışılabileceğini

düşündük.

4. Sağlık ve kontrol odağı çalışmaları ülkemizde oldukça sınırlı sayıdadır. Özellikle

kanser hastalarında sağlık kontrol odağı  çalışmaları yok denecek kadar azdır. Bu  konuda

daha geniş araştırmalara ihtiyaç vardır.
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FORMLAR

BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ

Aşağıda, kişilerin ruhsal durumlarını ifade ederken kullandıkları bazı cümleler

verilmiştir. Her madde, bir çeşit ruhsal durumu anlatmaktadır. Her maddede o ruh durumunun

derecesini belirleyen 4 seçenek vardır. Lütfen bu seçenekleri dikkatle okuyunuz. Son bir hafta

içindeki (şu an dahil) kendi ruh durumunuzu göz önünde bulundurarak, size en uygun olan

ifadeyi bulunuz. Daha sonra, o maddenin yanındaki harfin üzerine (x) işareti koyunuz.

1. (0) Kendimi üzgün hissetmiyorum.

    (1) Kendimi üzgün hissediyorum.

    (2) Her zaman için üzgünüm ve kendimi bu duygudan kurtaramıyorum.

    (3) Öylesine üzgün ve mutsuzum ki dayanamıyorum.

2. (0) Gelecekten umutsuz değilim.

    (1) Geleceğe biraz umutsuz bakıyorum.

    (2) Gelecekten beklediğim hiçbir şey yok.

    (3) Benim için bir gelecek yok ve bu durum düzelmeyecek.

3. (0) Kendimi başarısız görmüyorum.

    (1) Çevremdeki birçok kişiden daha fazla başarısızlıklarım oldu sayılır.

    (2) Geriye dönüp baktığımda, çok fazla başarısızlığımın olduğunu görüyorum.

    (3) Kendimi tümüyle başarısız olarak görüyorum.

4. (0) Her şeyden eskisi kadar zevk alabiliyorum.

    (1) Her şeyden eskisi kadar zevk alamıyorum.

    (2) Artık hiçbir şeyden zevk alamıyorum.

    (3) Bana zevk veren hiçbir şey yok.
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5. (0) Kendimi suçlu hissetmiyorum.

    (1) Arada bir kendimi suçlu hissettiğim oluyor.

    (2) Kendimi çoğunlukla suçlu hissediyorum.

    (3) Kendimi her an için suçlu hissediyorum.

6. (0) Cezalandırıldığımı düşünmüyorum.

    (1) Bazı şeyler için cezalandırılabileceğimi hissediyorum.

    (2) Cezalandırılmayı bekliyorum.

    (3)    Cezalandırıldığımı hissediyorum.

7. (0) Kendimden hoşnutum.

    (1) Kendimden pek hoşnut değilim.

    (2)   Kendimden hiç hoşlanmıyorum.

    (3) Kendimden nefret ediyorum.

8. (0) Kendimi diğer insanlardan daha kötü görmüyorum.

    (1) Kendimi zayıflıklarım ve hatalarım için eleştiriyorum.

    (2) Kendimi hatalarım için çoğu zaman suçluyorum.

    (3) Her kötü olayda kendimi suçluyorum.

9. (0) Kendimi öldürmek gibi düşüncelerim yok.

    (1) Bazen kendimi öldürmeyi düşünüyorum.

    (2) Kendimi öldürebilmeyi isterdim.

    (3) Bir fırsatını bulsan kendimi öldürürdüm.

10. (0) Her zamankinden daha fazla ağladığımı sanmıyorum.

      (1) Eskisine göre şu sıralarda daha fazla ağlıyorum.

      (2) Şu sıralarda her an ağlıyorum.

      (3) Eskiden ağlayabilirdim, ama şu sıralarda
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11. (0) Her zamankinden daha sinirli değilim.

      (1)  Her zamankinden daha kolayca sinirleniyor ve kızıyorum.

      (2)  Çoğu zaman sinirliyim.

      (3)  Eskiden sinirlendiğim şeylere bile artık sinirlenemiyorum.

12.  (0)   Diğer insanlara karşı ilgimi kaybetmedim.

       (1)   Eskisine göre insanlarla daha az ilgiliyim.

       (2)   Diğer insanlara karşı ilgimin çoğunu kaybettim.

       (3)   Diğer insanlara karşı hiç ilgim kalmadı.

13. (0) Kararlarımı eskisi kadar kolay ve rahat verebiliyorum.

      (1) Şu sıralarda kararlarımı vermeyi erteliyorum.

      (2) Kararlarımı vermekte oldukça güçlük çekiyorum.

      (3) Artık hiç karar veremiyorum.

14. (0) Dış görünüşümün eskisinden daha kötü olduğunu sanmıyorum.

      (1) Yaşlandığımı ve çekiciliğimi kaybettiğimi düşünüyor ve üzülüyorum.

      (2) Dış görünüşümde artık değiştirilmesi mümkün olmayan olumsuz değişiklikler

olduğunu hissediyorum.

      (3) Çok çirkin olduğumu düşünüyorum.

15. (0) Eskisi kadar iyi çalışabiliyorum.

      (1) Bir ile başlayabilmek için eskisine göre kendimi daha fazla zorlamam gerekiyor.

      (2) Hangi iş olursa olsun, yapabilmek için kendimi çok zorluyorum.

      (3) Hiçbir iş yapamıyorum.

16. (0) Eskisi kadar rahat uyuyabiliyorum.

      (1) Şu sıralarda eskisi kadar rahat uyuyamıyorum.

      (2) Eskisine göre 1 veya 2 saat erken uyanıyor ve tekrar uyumakta zorluk çekiyorum.

      (3) Eskisine göre çok erken uyanıyor ve tekrar uyuyamıyorum.
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17. (0) Eskisine kıyasla daha çabuk yorulduğumu sanmıyorum.

      (1) Eskisinden daha çabuk yoruluyorum.

      (2) Şu sıralarda neredeyse her şey beni yoruyor.

      (3) Öyle yorgunum ki hiçbir şey yapamıyorum.

18. (0) İştahım eskisinden pek farklı değil.

      (1) İştahım eskisi kadar iyi değil.

      (2) Şu sıralarda iştahım epey kötü.

      (3) Artık hiç iştahım yok.

19. (0) Son zamanlarda pek fazla kilo kaybettiğimi sanmıyorum.

      (1) Son zamanlarda istemediğim halde üç kilodan fazla kaybettim.

      (2) Son zamanlarda istemediğim halde beş kilodan fazla kaybettim.

      (3) Son zamanlarda istemediğim halde yedi kilodan fazla kaybettim.

Daha az yemeye çalışarak kilo kaybetmeye çalışıyorum.    Evet ( )    Hayır ( )

20. (0) Sağlığım beni pek endişelendirmiyor.

      (1) Son zamanlarda ağrı, sızı, mide bozukluğu, kabızlık gibi sorunlarım var.

      (2) Ağrı, sızı gibi bu sıkıntılarım beni epey endişelendirdiği için başka şeyleri düşünmek

zor geliyor.

(3) Bu tür sıkıntılar beni öylesine endişelendiriyor ki artık başka hiçbir şey

düşünemiyorum.

21. (0) Son zamanlarda cinsel yaşantımda dikkatimi çeken bir şey yok.

      (1) Eskisine oranla cinsel konularla daha az ilgileniyorum.

      (2) Şu sıralarda cinsellikle pek ilgili değilim.

      (3) Artık cinsellikle hiçbir ilgim kalmadı.
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ROTTER’IN İÇ-DIŞ KONTROL ODAĞI ÖLÇEĞİ

Yönerge : Aşağıda a ve b olarak verilen çift cümlelerin hangisinin daha doğru olduğunu

düşünüyorsanız onun önüne X işaretini koyunuz. İşaretlemeniz gerektiğini düşündüğünüzü

veya doğru olmasını arzu ettiğinizi değil, gerçekten doğru olduğuna inandığınızı işaretleyiniz.

Bazı çift cümlelerin her ikisi de fikrinize uygun olmayabilir. Böyle bir durumda da gene bu

iki cümleden fikrinize biraz daha uygun olanı seçiniz. Her çift cümleyi kendi başına ele alınız,

ona göre cevap verirken diğer çift cümlelere verdiğiniz cevapların etkisinde kalmayınız.

1. - a. Çocukların başlarının belaya girmesinin nedeni ana-babalarının onları çok

fazla      cezalandırmasıdır.

- b. Bugünlerde birçok çocuğun sorun olmasının nedeni ana-babalarının onlara

karşı çok gevşek davranmasıdır.

2. - a. Kişilerin hayatlarındaki üzücü olayların çoğuna kısmen şanssızlık neden olur.

- b. Kişilerin başına gelen talihsizliklere kendi yaptıkları hatalar neden olur.

3. - a. Savaşların varolmasının ana nedenlerinden biri insanların siyasete yeterince

ilgi duymamasıdır.

- b. İnsanlar ne kadar önlemeye çalışırlarsa çalışsınlar, savaşlar her zaman

varolacaktır.

4. - a. Eninde sonunda insanlar bu dünyada hak ettikleri saygıyı kazanacaklardır.

- b. Ne yazık ki ne kadar çabalarsa çabalasın kişinin değeri çoğu zaman anlaşılmaz.

5. - a. Öğretmenlerin öğrencilere adil davranmadıkları düşüncesi çok saçmadır.

- b. Birçok öğrenci aldığı notun ne dereceye kadar tesadüfi olaylardan

etkilendiğinin farkında değildir.

6. - a. Şans izin vermezse kişi etkili bir lider olamaz.

- b. Yetenekli oldukları halde lider olamamış kişiler ellerine geçen fırsatları

yeterince değerlendirememiş demektir.
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7. - a. Ne kadar çabalasanız da nedense bazı insanlar sizi sevmezler.

- b. Başkalarının kendisini sevmesini sağlayamayan kişi insanlarla nasıl

geçineceğini bilemeyen kişidir.

8. - a. İnsanın kişiliğinin  belirlenmesinde en önemli rolü kalıtım belirler.

- b. İnsanın kişiliğini deneyimler belirler.

9. - a. Sık sık şahit oldum ki “her şey olacağına varır”.

- b. Karalı adım atmak yerine kadere inandığımda hep zararlı çıkmışımdır.

10. - a. İyi hazırlanmış bir öğrenci için “haksız bir sınav” hemen hemen söz konusu

olamaz.

- b. Çoğu zaman sınav soruları dersin konusuyla öylesine ilgisiz luyor ki

çalışmanın gerçekten yararı olmuyor.

11. - a. Başarı çok çalışmaya bağlıdır, şansla hemen hemen hiç ilgisi yoktur.

- b. İyi bir işe girmek esas olarak, uygun zamanda uygun yerde bulunmaya

bağlıdır.

12. - a. Herhangi bir vatandaş hükümet karaları üzerinde etkili olabilir.

- b. Dünya başta bulunan birkaç güçlü kişi tarafından yönetilir, herhangi birinin bu

konuda yapabileceği fazla bir şey yoktur.

13. - a. Plan yaptığımda onları başarıyla uygulayacağımdan hemen hemen eminimdir.

- b. Çok önceden planlar yapmak her zaman akıllıca bir iş değildir. Çünkü nasılsa

birçok şey iyi veya kötü şansa bağlıdır.

14. - a. Bazı insanlar vardır ki nereden bakarsan bak iyi değildirler.

- b. Her insanda iyi olan bir yön vardır.

15. - a. Benim için istediğini elde etmenin şansla hiç ilgisi yoktur.

- b. Çoğu kez her şey öylesine şansa bağlıdır ki, ne yapacağımıza karar vermek

için yazı-tura bile atabiliriz.
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16. - a. Kimin sözünün geçeceği genellikle uygun yerde ilk bulunma şansına sahip

olmaya bağlıdır.

- b. İnsanlara doğru olanı yaptırmak yetenek işidir, şansla hemen hemen hiç ilgisi

yoktur.

17. - a. Dünya meselelerinde çoğumuz, anlayamadığımız ve kontrol edemediğimiz

güçlerin kurbanlarıyız.

- b. İnsanlar siyasal ve toplumsal konulara aktif olarak katılarak dünya olaylarını

kontrol edebilirler.

18. - a. Çoğu kişi hayatlarının ne dereceye kadar tesadüfi olaylar tarafından kontrol

edildiğinin farkında değildir.

- b. Gerçekte şans diye bir şey yoktur.

19. - a. Kişi daima hatalarını kabul etmeye gönüllü olmalıdır.

- b. Genellikle kişinin hatalarını örtbas etmesi en doğrudur.

20. - a. Birinin sizi gerçekten sevip sevmediğini bilmek güçtür.

- b. Kaç tane arkadaşınızın olduğu sizin ne kadar iyi bir insan olduğunuza bağlıdır.

21. - a. Başımıza gelen kötü olaylar uzun vadede iyileriyle dengelenir.

- b. Bir çok talihsiz olay yeteneksizlik, bilgisizlik, tembellik veya üçünün bir arada

bulunması sonucu meydana gelir.

22. - a. Yeterli çaba harcarsak siyasette kötülüğü ortadan kaldırabiliriz.

- b. İnsanların, politikacıların masa başında yaptığı şeyleri kontrol altında tutması

zordur.

23. - a. Bazen öğretmenlerin nasıl not verdiklerini anlayamıyorum.

- b. Çalışma oranım ile aldığım notlar arasında direkt bir bağlantı vardır.
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24. - a. İyi bir lider insanların, ne yapmaları gerektiği hakkındaki kararları kendi

kendilerine vermelerini bekler.

- b. İyi bir lider, herkese düşen görevi açıkça bildiren kişidir.

25. - a. Çoğu zaman, başıma gelen olaylar üzerinde çok az etkim olduğunu

düşünürüm.

- b. Tesadüf ya da talihin hayatımda önemli bir rol oynadığına inanmayı aklım

almıyor.

26. - a. İnsanlar arkadaşça davranmaya çalışmadıkları için yalnızdırlar.

- b. İnsanları memnun etmek için çok fazla çabalamanın yararı yoktur, seni ya

severler ya sevmezler.

27. - a. Liselerde spor üzerinde çok fazla duruluyor.

- b. Takım sporları olumlu bir kişiliğin gelişmesi için mükemmel bir yöntemdir.

28. - a. Başıma gelen her şey benim davranışlarımın sonucudur.

- b. Zaman zaman hayatımın gidişatı üzerinde yeterli kontrolüm yokmuş gibi

hissediyorum.

29. - a. Çoğu zaman politikacıların davranışlarını anlayamıyorum.

- b. Uzun vadede, bütün vatandaşlar, yerel de olsa ülke çapında da olsa kötü

yönetimden sorumludur.
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OLUMSUZ DUYGUDURUMU DÜZENLEME BEKLENTİLERİ ÖLÇEĞİ

Lütfen aşağıdaki ifadeleri kendi inanışlarınıza uygun olabilecek şekilde, uygun olan

şıkkı cümlenin yanına yazınız.

a) Hiç katılmıyorum   b) Pek katılmıyorum c) Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum

d) Biraz katılıyorum   e) Tamamen katılıyorum

Üzgün olduğumda inanırım ki….

1. Genellikle kendimi neşelendirecek bir yol bulabilirim.
(a)   (b)   (c)   (d)   (e)

2. Daha iyi hissetmek için bir şeyler yapabilirim
(a)   (b)   (c)   (d)   (e)

3. Tüm yapabildiğim aynı sıkıntı içinde yuvarlanmaktır.
(a)   (b)   (c)   (d)   (e)

4. Daha güzel zamanları düşünürsem kendimi daha iyi hissedeceğim.
(a)   (b)   (c)   (d)   (e)

5. Başka insanlarla beraber olmak can sıkıcı olacaktır.
 (a)   (b)   (c)   (d)   (e)

6. Kendimi hoşlandığım bir şeylere yönlendirerek, daha iyi hissedebilirim.
 (a)   (b)   (c)   (d)   (e)

7. Neden kötü hissettiğimi anladığım zaman kendimi daha iyi hissedeceğim.
(a)   (b)   (c)   (d)   (e)

8. Bu durumla ilgili bir şey yapmak için kendimi ikna edemeyeceğim.
(a)   (b)   (c)   (d)   (e)

9. Durumun iyi yanını bulmaya çalışmakla kendimi daha iyi hissedemeyeceğim.
(a)   (b)   (c)   (d)   (e)
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10. Uzun bir süre geçmeden kendimi sakinleştirebilirim.
(a)   (b)   (c)   (d)   (e)

11. Beni gerçekten anlayan birini bulmak zor olacaktır.
(a)   (b)   (c)   (d)   (e)

12. Kendi kendime, geçeceğini söylemek sakinleşmeme yardımcı olacaktır.
(a)   (b)   (c)   (d)   (e)

13. Başka biri için güzel bir şey yapmak beni neşelendirecektir.
(a)   (b)   (c)   (d)   (e)

14. Bu gidişle gerçekten depresyona gireceğim.
(a)   (b)   (c)   (d)   (e)

15. Olayları nasıl ele alacağımı planlamak yardım edecektir.
(a)   (b)   (c)   (d)   (e)

16. Beni üzen şeyi kolayca unutabilirim.
(a)   (b)   (c)   (d)   (e)

17. Geri kaldığım işlerimi yetiştirmeye çalışmak sakinleşmeme yardımcı olacaktır.
(a)   (b)   (c)   (d)   (e)

18. Arkadaşların vereceği öğütler daha iyi hissetmeme yardımcı olmayacaktır.
(a)   (b)   (c)   (d)   (e)

19. Genelde zevk aldığım şeylerden zevk alamayacağım.
(a)   (b)   (c)   (d)   (e)

20. Rahatlamanın bir yolunu bulabilirim.
(a)   (b)   (c)   (d)   (e)

21. Problemi kafamda çözmeye çalışmak, yalnızca daha kötü görünmesine neden
olacaktır.
(a)   (b)   (c)   (d)   (e)

22. Bir film izlemek daha iyi hissetmeme yardımcı olmayacaktır.
(a)   (b)   (c)   (d)   (e)
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23. Arkadaşlarla yemeğe çıkmak yardımcı olmayacaktır.
(a)   (b)   (c)   (d)   (e)

24. Uzun süre kötü hissedeceğim.
(a)   (b)   (c)   (d)   (e)

25. Bunu aklımdan çıkaramayacağım.
(a)   (b)   (c)   (d)   (e)

26. Yaratıcı bir şeyler yaparak kendimi daha iyi hissedebilirim.
(a)   (b)   (c)   (d)   (e)

27. Kendim hakkında gerçekten kötü hissetmeye başlayacağım.
(a)   (b)   (c)   (d)   (e)

28. Sonunda her şeyin daha iyi olacağını düşünmek daha iyi hissetmeme yardımcı
olmayacaktır.
(a)   (b)   (c)   (d)   (e)

29. Durumda mizahi bir yan bulabilirim.
(a)   (b)   (c)   (d)   (e)

30. Eğer bir grup insanla berabersem kendimi kalabalık içinde yalnız hissedeceğim.
(a)   (b)   (c)   (d)   (e)
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                                                              EKLER
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L L)

        Scale          Scale          Corrected

                         Mean          Variance       Item-        Alpha

                          if Item          if Item          Total          if Item

                       Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

BECK1         12,8000        68,8552        ,5257           ,8326

BECK2         12,6667        66,2989        ,6003           ,8280

BECK3         13,1333        75,2920       -,0346           ,8491

BECK4         12,7333        66,4782        ,7573           ,8245

BECK5         12,9333        71,7195        ,3906           ,8382

BECK6         12,7000        70,4241        ,2175           ,8465

BECK7         13,0667        71,1678        ,4353           ,8369

BECK8         12,9333        75,4437       -,0507           ,8497

BECK9         13,1333        71,9126        ,3263           ,8396

BECK10        12,6333        65,8954        ,5233           ,8308

BECK11        12,2333        72,8747        ,0585           ,8563

BECK12        12,8333        70,7644        ,3873           ,8375

BECK13        12,6000        64,5931        ,5910           ,8273

BECK14        12,8333        68,1437        ,4763           ,8335

BECK15        12,4000        65,2828        ,5459           ,8296

BECK16        12,5667        67,4264        ,5037           ,8321

BECK17        12,4000        66,3862        ,6075           ,8279

BECK18        12,7333        67,5126        ,5302           ,8313

BECK19        12,8000        65,6138        ,4882           ,8328

BECK20        12,1667        67,0402        ,4301           ,8356

BECK21        12,3667        65,7575        ,5036           ,8319

ReliabilityCoefficients

NofCases=   30,0                    NofItems=21

Alpha=    ,8427
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RELIABILITY ANALYSIS  - SCALE  (ALL)

Scale          Scale      Corrected

                     Mean         Variance       Item-            Alpha

                    if Item        if Item       Total                if Item

                   Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

ROTT2         10,9333        18,0644        ,4282           ,7579

ROTT3         10,4333        17,9782        ,5317           ,7535

ROTT4         10,5667        19,2885        ,1092           ,7770

ROTT5         10,7667        18,9437        ,1759           ,7736

ROTT6         11,0000        18,6207        ,3158           ,7648

ROTT7         10,7333        18,3402        ,3167           ,7646

ROTT9         10,4667        17,9126        ,5164           ,7536

ROTT10        10,9667        18,9299        ,2162           ,7703

ROTT11        10,7000        20,0793       -,0789           ,7891

ROTT12        10,6333        18,7230        ,2335           ,7698

ROTT13        10,7667        17,2195        ,5939           ,7462

ROTT15        10,9000        18,1621        ,3881           ,7602

ROTT16        11,0000        17,7931        ,5511           ,7516

ROTT17        10,6000        18,3172        ,3386           ,7632

ROTT18        10,5000        18,2586        ,3947           ,7601

ROTT20        10,7333        18,2023        ,3496           ,7625

ROTT21        10,7667        18,9437        ,1759           ,7736

ROTT22        10,6667        18,0230        ,3975           ,7594

ROTT23        11,0333        18,5851        ,3500           ,7631

ROTT25        10,6000        17,9724        ,4248           ,7578

ROTT26        10,7333        18,6161        ,2514           ,7688

ROTT28        10,6667        18,6437        ,2482           ,7690

ROTT29        10,9667        19,1368        ,1624           ,7733

ReliabilityCoefficients

NofCases=    30,0                    NofItems=23

Alpha=    ,7727
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L L)

                           Scale          Scale      Corrected

                         Mean         Variance       Item-            Alpha

                        if Item        if Item          Total             if Item

                     Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

ODD1         108,6429       330,1640        ,2297           ,8807

ODD2         108,5714       310,4762        ,6905           ,8723

ODD3         108,8929       325,1362        ,2645           ,8806

ODD4         108,6071       322,2474        ,3561           ,8787

ODD5         109,0714       303,2540        ,6117           ,8724

ODD6         108,0357       318,4061        ,6057           ,8751

ODD7         108,3571       320,9048        ,5696           ,8760

ODD8         109,2143       322,9894        ,2901           ,8802

ODD9         109,0714       315,4762        ,3298           ,8804

ODD10        108,4643       319,9616        ,4059           ,8777

ODD11        109,3929       314,5437        ,4148           ,8775

ODD12        108,7500       319,8981        ,3914           ,8780

ODD13        108,5714       309,8836        ,6430           ,8728

ODD14        109,2500       298,4167        ,7226           ,8694

ODD15        108,7143       321,1005        ,3274           ,8794

ODD16        109,3571       323,8677        ,2194           ,8826

ODD17        109,1429       330,6455        ,1548           ,8824

ODD18        109,3929       302,2474        ,6078           ,8724

ODD19        108,9286       324,2910        ,2583           ,8809

ODD20        108,4643       314,0357        ,6625           ,8735

ODD21        109,8929       311,7288        ,4283           ,8773

ODD22        109,3571       333,6455        ,0579           ,8853

ODD23        108,9286       324,8836        ,2387           ,8815

ODD24        109,0357       293,3690        ,7364           ,8684

ODD25        108,9643       316,7024        ,3608           ,8790

ODD26        108,1071       320,3955        ,5363           ,8761

ODD27        109,4643       312,2579        ,4980           ,8755

ODD28        108,9286       323,9206        ,2090           ,8831

ODD29        108,6429       313,2011        ,5592           ,8745

ODD30        108,4286       318,6243        ,5431           ,8757
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ReliabilityCoefficients

NofCases=    28,0                    NofItems=30

Alpha=    ,8810
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