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ÖZET 

Korkmaz E. (2010). Kanser ve Kanser Hastalarına ĠliĢkin Tutumların Ġncelenmesi. 

Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikososyal Onkoloji ve Eğitimi ABD. 

Yüksek Lisans Tezi. Ġstanbul.  

       Bu çalıĢmada temel olarak Ġzmir ve Ġstanbul‟da yaĢamakta olan kiĢilerin kanser ve 

kanser hastalarına iliĢkin tutumlarının incelenmesi ve sağlık motivasyonu gibi etkili 

olabileceği düĢünülen çeĢitli faktörlerin ele alınması amaçlanmıĢtır. AraĢtırmanın 

yöntemi alan araĢtırmasıdır. ÇalıĢmanın amaçları doğrultusunda hazırlanmıĢ anket 

formu  araĢtırmacının, katılımcıların tamamıyla yüz yüze görüĢmesi yoluyla 

uygulanmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemi 145 kadın ve 130 erkek olmak üzere toplam 275 

kiĢiden oluĢmaktadır. Elde edilen bulgular, katılımcıların yaklaĢık %75‟inin kanser 

olma düĢüncesinden korktuğunu, %47‟sinin kanseri ölüm olarak gördüğünü 

göstermiĢtir. Kanser çağrıĢımlarına bakıldığında katılımcılara en yüksek sıklıkla  ölümü 

çağrıĢtırdığı gözlemlenmiĢtir. Kanserin nedenleri arasında,  en yüksek sıklıkta stres-

sıkıntı, sigara kullanımı belirtilmiĢtir. Bunları takip eden cevaplar genetik faktörler, 

dengesiz-sağlıksız beslenme, alkol kullanımı olmuĢtur. Katılımcılar, günümüzde 

kanserin kısmen tedavi edilebilir; gelecekte ise tedavi edilebilir olduğunu düĢünmekte; 

kanser tedavisinde daha çok psikososyal faktörlerin etkililiğine vurgu yapmaktadırlar. 

Kadın katılımcıların kanserin önlenebilirliği konusunda daha olumsuz tutumlara sahip 

oldukları ve gelecekte bir gün kanser olma olasılığından daha yüksek oranda endiĢe 

duydukları görülmüĢtür.  Anne-baba-kız/erkek kardeĢten biri ya da bir kaçı kanser 

hastası olan katılımcıların, bu hastalığın kendilerinde de olma olasılığından daha fazla 

endiĢe duydukları görülmüĢtür. Eğitim düzeyinin kanser hastalığını inkar edilmesi ve 

kanserin çaresi ve tedavisine iliĢkin tutumlar üzerinde de etkili olduğu görülmüĢtür. 

Sağlık motivasyonu davranıĢ alt boyutunun, kanser olmaktan endiĢe duyma ile pozitif 

yönde, kanserin önlenebilirliği ile negatif yönde iliĢkisi olduğu ortaya konmuĢtur. 

Kanser hastasına iliĢkin suçlamanın varlığı belirlenmiĢtir. Kansere iliĢkin genel tutumlar 

olumsuzlaĢtıkça, tedavi edilebilirliğine iliĢkin tutumların da olumsuzlaĢtı saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Kanser, Kanser Hastası, Tutum, Sağlık Motivasyonu.  
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ABSTRACT 

Korkmaz, E. (2010). A Study on Attitudes Towards Cancer and Cancer Patients. 

Psychosocial Oncology and Education. Ġstanbul University, Institute of Health Science, 

Master Dissertation. Ġstanbul.   

    This study aims to explore the attitudes of a sample from Istanbul and Izmir,  towards 

cancer and cancer patients and to deal with various factors, health motivation for 

instance, which may be affective on attitudes. This is a field study. A questionnaire 

form which was prepared in accordance with the aims of the study applied face to face 

to the sample. The sample consists of 275 participants (145 female, 130 male). The 

findings indicate that 75% of the participants are afraid of the idea that they are caught 

cancer. “Cancer” means “death” to the 47% of the total sample. Connotations on cancer 

are mostly related to “death” also. Stress and troubles of life are indicated as the most 

important reasons for the cancer. The following reasons specified by the sample include 

“genetic factors”, “malnutrition” and “alcohols”. The participants have the opinion that 

today; cancer is a partly treatable disease while in the future it will be a treatable 

disease. They mostly focus on the effectiveness of psychosocial factors. It is observed 

that female participants have more negative attitudes towards preventability of cancer 

and they have higher rates of fear about catching cancer in the future.  Those who have 

a relative with cancer (mother, father, sister or brother) have a higher rate of fear of 

catching cancer. It is observed that educational level is an affective variable on the 

attitudes on denial and treatment of cancer. Behavior sub-dimension of health 

motivation has a positive correlation with “anxiety towards catching cancer” and a 

negative correlation with “preventability of cancer”. Accusations towards cancer 

patients are also detected. It is determined that as the general attitudes towards cancer 

become negative, general attitudes towards treatability of it become negative too.     

Key Words: Cancer, Cancer Patients, Attitude, Health Motivation 

 

 

 



1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Tutumlar, tüm tarih boyunca sosyal psikolojiye eĢlik etmiĢ en önemli araĢtırma 

konularından biridir (Bilgin, 1999). Tutuma iliĢkin ilk sosyal psikolojik 

kavramsallaĢtırmalara bakıldığında, bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile 

ilgili düĢünce, duygu ve davranıĢlarını düzenli bir biçimde oluĢturan eğilimler olarak 

tanımlandığı görülmektedir (Smitth, 1968‟e atfen KağıtçıbaĢı, 1999). Son yıllardaki 

tutum tanımlarının ise Ģu Ģekildedir: “Tutum, bireylerin, farkında oldukları bir obje ile 

ilgili değerlendirmelerini içerir” (Pratkanis ve Greenwald, 1989‟e atfen KağıtçıbaĢı, 

1999), “Tutumlar bir objenin olumlu ya da olumsuz değerlendirmesidir” (Zanna ve 

Rempel, 1988 atfen KağıtçıbaĢı 1999), “Tutumlar çeĢitli objelerin bellekte saklı tutulan 

değerlendirmeleridir” (Judd ve diğerleri, 1991 atfen KağıtçıbaĢı, 1999). Deneysel sosyal 

psikologlar tutum kavramına, davranıĢtan önce gelen, doğrudan gözlenemeyen ve 

hareketlerimize yol gösteren kognitif bir yapı olarak bakarlar. Ayrıca tutumların 

psikolojik bir eğilim olduğunda hemfikirdirler (Eagly ve Chaiken, 1993 atfen Arkonaç, 

2008). Tutum sergilenen bir davranıĢ değil, davranıĢa hazırlayıcı bir eğilimdir 

(Arkonaç, 2008). 

Son yıllarda araĢtırmacılar, tıbbi hastalıkların psikososyal boyutlarına vurgu 

yapmaktadır ( Lebovits ve ark., 1984).  1946 yılında Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı Ģu 

Ģekilde tanımlamıĢtır: “sağlık; sadece bir hastalığın veya maluliyetin olmayıĢı değil; 

aynı zamanda bedenen, zihnen ve sosyal yönden tam bir huzur ve iyilik içinde 

olmaktır”. Bu tanımın modern ve çağdaĢ olan yönü, hastalığı semptomlar boyutuna 

sıkıĢtırmaması, insanı psikolojik ve sosyal yönüyle bir bütün olarak ele almasıdır 

(BaltaĢ, 2007). Hastalık tıbbi açıdan öncelikle fizyopatolojik-organik süreçleri içerirken, 

hasta için biyolojik, ruhsal, sosyal, çevresel, ailesel, psikososyal, psikoseksüel çok 

boyutlu bir olgudur (Özkan, 2000a). 

Sağlık olgusunun iki önemli değiĢkeni psikoloji ve kültürdür. Bugün artık 

bilinmektedir ki; insanların davranıĢları, hastalıklarla ilgili düĢünce ve duyguları, 

sağlıklarını doğrudan etkilemektedir.Örneğin; bazı inanç ve tutumlar kiĢileri tıbbi 

yardım istemekten veya tedavi konusundaki tavsiyeleri takip etmekten, hekim 

önerilerine sadakat göstermekten uzaklaĢtırabilmektedir (BaltaĢ, 2007). 

Kanser, günümüz çağdaĢ tıbbının ve insanının en önemli ve güncel 

sorunlarındandır (Özkan, 2007). Kanser bugün dünyada ve Türkiye‟de Kardiyovasküler 
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hastalıklardan sonra ikinci sırada yer alan en sık ölüm nedenidir (Çetingöz ve ark., 

2002; Turgay ve ark., 2004; Tuncer, 2007). 

Kanser, görülme sıklığı ve ölüm nedenleri arasında ön sıralarda yer alması 

nedeniyle  bir sağlık sorunu olması ile birlikte topluma getirdiği sosyal ve ekonomik 

yük nedeni ile de bir toplum sorunu olarak da görülebilmektedir (Kutluk ve Kars, 1994). 

Halkın kansere iliĢkin tutumlarını anlamak, kanser eğitim programları için 

gerekli bir temeldir. Halk eğitiminin yönlendirilmesi gereken istendik durumu bilmek 

kadar halkın kanser ile iliĢkili konulara yönelik farkındalığının güncel durumunu da 

bilmek önemlidir (Dent ve Goulston, 1982). Toplum merkezli epidemiyolojik 

çalıĢmalar, kanserle iliĢkili çevresel ve davranıĢsal faktörlerin tanımlanmasında 

yararlıdırlar. ġu andaki bilgi, tutum ve davranıĢ düzeyinin değerlendirilmesi bu 

bulgulara dayalı uygun enformasyon, eğitim ve iletiĢim kampanyalarının 

düzenlenebilmesi için gereklidir (Seth, 2005). Ayrıca, kansere iliĢkin tutumlar 

konusunda yapılan çalıĢmalar; kanserin nedenleri, önlenebilirliği ve tedavi edilebilirliği 

hakkında değiĢen inançları da ortaya koymaktadır (Doan ve ark., 1993). Birçok insanın 

hatta tıp alanında çalıĢan uzmanların kansere iliĢkin güçlü negatif tutumlarının olduğu 

gözlenmektedir. Liberman‟ın 1979‟da gerçekleĢtirdiği, 1553 yetiĢkinin katıldığı bir 

araĢtırmada; katılımcıların yarısı “kanser kelimesinin kendisi beni korkutmaktadır” 

ifadesine katıldıklarını belirtmiĢlerdir (Meyerowitz ve ark., 1987). Gany ve 

arkadaĢlarının (2006) gerçekleĢtirdiği çalıĢmada da katılımcıların büyük çoğunluğunun 

kanseri ölüm ve korku ile eĢ tuttuğu görülmüĢtür.  

Kültür de kanseri anlamada, açıklamada ve kansere iliĢkin tutumlarda belirleyici 

bir rol oynamaktadır. Bu faktörler toplumda kanser hastalığına yakalanan bireylerin 

hastalığa duygusal tepkilerini, önleme ve tedavi sürecindeki sağlık davranıĢlarını 

etkilemektedir (Dein,2004). Örneğin; Mitchell (1998) gözden geçirerek hazırladığı 

dokumantasyonda Avustralya ve Kuzey Avrupa gibi ülkelerde doktorların ve hastaların 

kanser tanısının söylenmesinden yana olduğunu; ancak Japonya, bazı Güney ve Doğu 

Avrupa ülkelerinde tanıyı açıklamanın kural olarak görülmediğini bildirmiĢtir (Gotay ve 

ark., 2004). 

Ayrıca; birçok araĢtırma, kanser ve yaĢamı tehdit eden diğer hastalıklarla ilgili 

stigmatizasyona yönelik bulguları da ortaya koymuĢtur. Stigmatizasyon negatif 
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tutumları, duyguları ve bunların yanısıra kansere yakalanmıĢ bireylerden kaçınmayı da 

kapsamaktadır (Mosher ve Danoff-Burg, 2007). 

Tüm bu bilgiler ıĢığında; gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada kanser ve kanser 

hastalarına iliĢkin tutumların incelenmesi ve sağlık motivasyonu gibi etkili olabileceği 

düĢünülen çeĢitli faktörlerin ele alınması istenmiĢtir. Toplumun kansere yönelik 

tutumları; endiĢe duyma, inkar etme, tanının söylenmesi, kanserin çağrıĢımları, 

nedenleri, önlenebilirliği, tedavi edilebilirliği, tedavide etkili olduğu düĢünülen faktörler 

gibi  çeĢitli açılardan ele alınarak incelenmesi amaçlanmıĢtır.  

Bu çalıĢmanın, toplumun kansere ve kanser hastalarına yönelik 

değerlendirmelerini, kanser eğitim ve bilgilendirme programlarının ihtiyaç ve içeriğinin, 

hastalığa yakalanmıĢ ve ileride yakalanacak olan bireylerin, bu bireylerin ailelerinin 

hastalık süresindeki psikososyal süreçlerini ve durumlarını anlamada ıĢık tutması 

hedeflenmiĢtir. Bu konunun Türkiye‟de çalıĢılacak olması; kanserin kültürel yorumunu 

ve diğer ülkelerden farklılaĢıp, farklılaĢmadığını görmede de iĢlevsel olabileceği 

düĢünülmüĢtür. 

Son olarak da kanser ve tutumlar konusunda Dünya ve Türkiye literatürüne katkı 

sağlaması umulmuĢtur.  
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1.TUTUM 

Tutumlar, tüm tarih boyunca sosyal psikolojiye eĢlik etmiĢ en önemli araĢtırma 

konularından biridir (Bilgin,1999). Bunun nedeni hem sosyal algıyı hem de davranıĢları 

etkilemeleridir (Pratkanis, Brecler ve Greenwald, 1989 atfen KağıtçıbaĢı 1999). 

1937‟de, öncelikle sosyal psikolojideki deneysel çalıĢmalara ayrılan ilk ders kitabında 

Murphy, Murphy ve Newcomb Ģöyle yazmıĢlardır: “Bütün sosyal psikoloji alanında, 

belki de hiçbir kavram tek baĢına tutumlardan daha merkezi bir konum iĢgal etmemiĢtir 

(s.889).” (Freedman, Sears ve Carlsmith, 1993). Tutumların kavramsallaĢtırılması ve 

tutum değiĢiklikleri konusundaki çalıĢmalar, sosyal psikologlar arasında hala 

aktüalitesini korumaktadır (Bilgin, 1999). 

Birçok sosyal psikoloğun farklı kuramsal yaklaĢımlarından hareket ederek 

tutumları farklı Ģekillerde kavramsallaĢtırdıkları görülmektedir (KağıtçıbaĢı, 1999). 

Tutum sözcüğü Latince “aptus” sözcüğünden türetilmiĢtir, „eylem için elveriĢli 

ve hazır‟ anlamına gelmektedir. Sözcüğün bu eski anlamı, doğrudan gözlenebilen bir 

Ģeyi imlemektedir (Vaughan ve Hogg, 2007). 

Allport‟un (1935) belirttiğine göre, tutum terimi ilk olarak sanat alanında, 

“eylem (action) için zihinsel olarak hazırlanma” anlamında, yeteneklerle ilintili olarak 

kullanılmıĢtır. Modern psikolojide ise ilk önceleri “zihinsel tutumlar” ve “motor 

tutumlar” ayrımıyla karĢılaĢılmaktadır. Allport (1935), kendinden önce yapılmıĢ 16 

tutum tanımı saptamıĢtır. Bunlardan bazıları Ģunlardır (ErkuĢ, 2003): 

-“Tutum, bir dizi eylem ya da dikkat için hazırlıktır (Baldwin, 1901-1905 atfen 

ErkuĢ, 2003)”. 

-“Tutum değiĢik yaĢantılardan dolayı bir kiĢinin eyleme hazırlık ya da kurulumu 

biçiminde; duygularının, arzularının, korkularının, inançlarının, önyargılarının ya da 

diğer eğilimlerinin bir karıĢımıdır (Chave, 1928 atfen ErkuĢ, 2003)”. 

-“Tutum, olumlu ya da olumsuz değerde olan çevredeki bir Ģeye doğru ya da 

karĢı harekete geçmek için bir eğilimdir (Bogardus, 1932 atfen ErkuĢ, 2003)”. 

Allport, tüm bu tanımlardan tutumun üç özelliği olduğu sonucuna varmıĢtır: 

Uygun olan ya da olmayan tepkiler için hazır olma, yaĢantı yoluyla örgütlenme ve 
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tutumla ilgili nesne ya da durumların varlığında aktive edilme (Anderson, 1988 atfen 

ErkuĢ, 2003). 

G.W. Allport (1935) “bir tutum, yaĢantı ve deneyimler sonucu oluĢan, ilgili 

olduğu bütün nesne ve durumlara karĢı bireyin davranıĢları üzerinde yönlendirici ya da 

dinamik bir etkiye sahip ruhsal ve sinirsel bir hazırlık durumudur” biçiminde bir tanım 

önermiĢtir. Allport bir tutumu temelde belirli bir yönde davranmaya hazırlık ya da 

eğilim olarak görmüĢ ve onun davranıĢa iliĢkin olarak verebileceği bilgileri 

vurgulamıĢtır (Freedman, Sears ve Carlsmith çev: Dönmez, 1993). 

Tersine, Doob (1947) tutumu “bireyin içinde yaĢadığı toplumda, önemli olduğu 

düĢünülen örtülü ve güdüleyici bir tepki” olarak tanımlamıĢtır. Doob sonuçlarından çok, 

bir tutumun ne olduğu üzerinde durmuĢtur. Yaptığı tanım, bir tutumun bireyin nasıl 

davranacağı üzerinde etkili olduğunu varsaymakta, ancak açık davranıĢı 

içermemektedir. Bir öğrenme ya da uyaran-tepki geleneğinden çıkarılan bu tanım bir 

tutumu, örtülü olmakla birlikte, bir davranıĢ olarak kavramsallaĢtırmıĢtır (Freedman, 

Sears ve Carlsmith çev: Dönmez, 1993). 

Thurstone (1931) ise tutumu, aslında çok bileĢenli olduğunu savunmasına 

rağmen, ölçekleme amaçlarına uygun olarak, “bir psikolojik nesneye iliĢkin olumlu ya 

da olumsuz duyguların derecesi” biçiminde tek bileĢenli (duyuĢsal) tanımlamıĢtır. 

Duyguların duyuĢ, düĢüncelerin biliĢ olduğunu ilk vurgulayan ise Smith‟dir (1947). Ona 

göre; tutumların bir doğrultusu ya da yönü (direction), yoğunluğu ve örgütlü olma 

özelliği vardır; “zaman perspektifi” ve “biliĢsel bağlam” biliĢsel parçalarını, “politik 

yönelim” de tutumun davranıĢsal parçasını oluĢturur (ErkuĢ, 2003). 

Fishbein ve Ajzen de (1975) tutumun üç temel özelliğini “öğrenilmiĢ olması, 

eyleme (action) yatkınlığı ve bu eylemlerin tutum nesnesine doğru tutarlı bir Ģekilde 

uygun olup olmaması” olarak belirtmektedir (Keeves, 1988 atfen ErkuĢ, 2003). 

Mcguire (1986), sosyal psikologların tarih içerisinde tutumları nasıl ele 

aldıklarını ana çizgileriyle incelerken, dikkatleri üzerinde toplayan üç evre saptadı 

(Vaughan ve Hogg , 2007): 

-Tutum ölçümünün oldukça durağan (statik) konuları ve bunların davranıĢla ne 

Ģekilde ilintili olduğu üzerinde yoğunlaĢma (1920‟ler ve 1930‟lar)( Vaughan ve Hogg , 

2007). 
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-Bireyin tutumlarındaki değiĢimin dinamikleri üzerinde odaklanma (1950‟ler ve 

1960‟lar)(Vaughan ve Hogg , 2007). 

-Tutum sistemlerinin yapı ve iĢlevlerini açıklığa kavuĢturmaya yönelik hareket 

(1980‟ler ve 1990‟lar)( Vaughan ve Hogg , 2007). 

Ne var ki; 1980‟lerde tutumlar, bir kez daha, sosyal psikologların ilgi odağı 

olmuĢtur; bunda modern biliĢsel psikolojinin payı büyüktür (Tesser ve Shaffer, 1990; 

Olson ve Zanna, 1993 atfen Vaughan ve Hogg , 2007). Bu kabaran dalga, bilginin nasıl 

iĢlendiği ve belleğin nasıl çalıĢtığı, bunlarla birlikte duygulanım ve duyguların tutum 

oluĢumu ve değiĢimi üzerinde nasıl bir etkide bulunduğu konusunda yoğunlaĢan 

deneysel araĢtırmalardan çıkan uygulamaları içeriyordu (Haddock ve Zanna, 1999; 

Lieberman, 2000; Murphy, Monahan ve Zajonc, 1995; Murphy ve Zajonc, 1993 atfen 

Vaughan ve Hogg , 2007). 

2.1.1.Tutumların BileĢenleri 

Bir tutumu oluĢturan bileĢenlere iliĢkin olarak modeller kurmak öteden beri 

sosyal psikologların ilgisini çekmiĢtir. Yıllar içinde bu durum, bir tutum inĢa etmek için 

gerçekte kaç yaĢamsal bileĢenin gerektiği gibi- görünürde basit- bir soruda bile, 

kuramcılar arasında belirgin görüĢ ayrılıkları yaĢanmasına yol açmıĢtır (Vaughan ve 

Hogg , 2007). 

 Thurstone tutumu, „psikolojik bir nesnenin lehinde ya da aleyhinde olan 

duygulanım olarak tanımlayarak tek bileĢenli bir tutum modeli geliĢtirmiĢtir. Thurstone, 

tutum kavramının holistik bir kavram olduğuna, bir tutum nesnesinin de olası pek çok 

öğe ve vasıf taĢıdığına inanmaktadır (Ostrom, 1989 atfen Vaughan ve Hogg , 2007). 

Ancak, Thurstone‟un yaklaĢımının baĢat özelliği duygulanımın merkeziliğidir ve 

Pratkanis‟le Greenwald‟ın (1989) ortaya attığı çok daha geliĢkin bir sosyal-biliĢsel 

modelin temelini oluĢturmaktadır (Vaughan ve Hogg , 2007). 

Tutumun diğer duyuĢsal alan davranıĢlarından (ilgiler,değerler vb.) ayrıldığı ve 

benzeĢtiği yönlerini bütünsel olarak en geniĢ biçimde ele alan ise Anderson‟dur (1988) 

(ErkuĢ, 2003). Bu özellikler Ģunlardır: duygu/heyecan, tutarlılık, hedef, 

doğrultu/yönelim, yoğunluk (ErkuĢ, 2003). 

Anderson‟a  (1981) göre; tutumun yalnız duygu/heyecan, tutarlı ya da 

öğrenilmiĢ olması ve yaĢantı içinde biçimlenmiĢ olması tutumu diğer duyuĢsal 
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özelliklerden ayırmak için yeterli değildir. Bu nedenle, tutumu, diğer duyuĢsal özellik 

ve yapılardan ayırmak için son üç özellik (hedef, doğrultu ve yoğunluk) çok önemlidir. 

Tutumun en yaygın hedefi bir nesnedir, çoğunlukla da bir sosyal nesne. Tutumların 

hedefleri, diğer duyuĢsal özelliklerin hedeflerinden daha somuttur. Tutumun doğrultusal 

göstergeleri uygun olan ve olmayandır; yine tutum, orta yoğunlukta bir duyuĢsal 

özelliktir; ancak tutum eĢittir duyuĢ yanlıĢtır (Keeves, 1988 atfen ErkuĢ, 2003). 

Anderson tüm bu özellikleri de içine alan bir tutum tanımı yapmıĢtır: “Tutum özel bir 

nesneyle karĢılaĢtığında, uygun olan ve olmayan tarzda tepki vermek için bireyin 

eğilimli olmasını ya da hazırlanmasını sağlayan, orta düzeyde yoğunluğu olan heyecan 

olarak düĢünülebilir”. Her ne kadar Thurstone‟a karĢı çıksa da Anderson, dikkat 

edildiğinde görülecektir ki; tutumu Thurstone gibi, tekbileĢene indirgemektedir (ErkuĢ, 

2003). 

Üç bileĢenli tutum modeli ise 1960‟larda, Rosenberg ve Howland‟la (1960) 

Krech, Crutchfield ve Ballachey‟in (1962) yapıtlarının yayınlanmasının ardından, 

özellikle popüler olmuĢtur (Vaughan ve Hogg , 2007). 

Üç bileĢenli model, bir nesneye iliĢkin inançların, duyguların ve davranıĢların o 

nesneye iliĢkin tutumlardan etkilenebileceğini; bu tutumlarında karĢılıklı olarak bu 

inanç, duygu ve davranıĢlardan etkilenebileceğini  açıklamaktadır (Hewstone, Fincham 

ve Foster, 2005). Merkezi bileĢen bir nesne ile ilgili göreli olarak devamlı bir duygudur. 

Duygunun yanı sıra, bir tutumun çoğu kez de biliĢsel bileĢeni vardır. BiliĢsel bileĢen, 

bireyin tutumun nesnesi hakkındaki inançlarından oluĢur. Eğer bir Ģeye iliĢkin kiĢinin 

olumsuz bir tutumu varsa, o Ģey hakkında olumsuz inanç veya inançları da olacaktır. Bir 

tutumun inanç yönü ile duygu yönü karĢılıklı olarak birbirlerini etkilerler. Üçüncü 

bileĢen ise davranıĢsal bileĢendir, yani duygu ve kanıya uygun olarak hareket etme 

eğilimidir (Morgan, 1999). 

 Bir tutum, bireyin düĢünce, duygu ve davranıĢ eğilimlerini birbiriyle uyumlu 

kılar. BiliĢsel, duygusal ve davranıĢsal öğeler, yerleĢmiĢ ve güçlü tutumlarda tam olarak 

bulunurlar. Bazı daha zayıf tutumlarda ise özellikle davranıĢsal öğe çok zayıf 

olabilmektedir. Tutum, bireyi davranıĢa hazırlayıcı karmaĢık bir eğilimdir. Böylece, 

bireyin çevresindeki çeĢitli objelere karĢı beslediği duyguları, o objeler hakkındaki 

fikirleri, bilgileri ve onlara karĢı davranıĢları devamlılık ve düzenlilik gösterir 

(KağıtçıbaĢı, 1999). 
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2.2.TUTUM VE DAVRANIġ 

Sosyal psikologlar, uzunca bir dönem insanların, tutumlarının temellerine göre 

davrandığı, öngörüye dayalı akla yatkın varsayımını sorgulamıĢtırlar (Fazio ve Roskos-

Ewoldsen, 2005). Bu konuda bugün klasik kabul edilen ilk araĢtırma La Piere tarafından 

1934 yılında Amerika BirleĢik Devletleri‟nde yapılmıĢtır. La Piere, genç bir Çinli karı-

koca ile 66 otel ve motele, 184 lokantaya gitmiĢ ve her gittikleri yere kabul edilmiĢler, 

kendilerine servis yapılmıĢtır. Yalnızca üçüncü sınıf bir motele kabul edilmemiĢlerdir. 

Bu ilk deneyden altı ay sonra La Piere, bütün gittikleri otel, motel ve lokantalara 

mektup yazarak, Çinli müĢteri kabul edip etmeyeceklerini sormuĢ ve mektupların 

yarısına cevap almıĢtır. Cevap yazanların %92‟si Çinlilerin kabul edilmeyeceğini 

bildirmiĢtir. Olumlu cevap verenler %1; kesin cevap vermeyenler ise %8‟dir. Bu 

araĢtırma ile daha önce gösterilen olumlu davranıĢ ile daha sonra belirtilen olumsuz 

tutum arasında bir çeliĢki ortaya konulmuĢtur (TavĢancıl, 2006). Oldukça benzer bir 

çalıĢma Çinli misafirler yerine Afrika kökenli Amerikalı misafirler ile de 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmada da insanların bildirdikleri tutumları ile mevcut 

davranıĢları arasında fazlaca tutarsızlık olduğu gözlemlenmiĢtir (Fazio ve Roskos-

Ewoldsen, 2005). 

Minard‟ın 1952‟de yaptığı bir araĢtırma da benzer sonuçlar vermiĢtir. Amerika 

BirleĢik Devletleri‟nin güney eyaletlerinin birinde kömür ocağında beyaz iĢçilerin 

büyük bir kısmının maden ocağında siyah iĢçilerle konuĢurken, maden ocağının dıĢında, 

Ģehirde konuĢmadıkları görülmüĢtür. Maden ocağının çalıĢma Ģartları, iĢ kuralları gereği 

beyazların siyahlarla konuĢmasını gerektirirken, Ģehirde bu kuralların geçersizliği, daha 

doğrusu siyahlar ile iliĢki kurmama normu, tutumun davranıĢa yansımasına imkan 

veriyordu. Aynı kiĢi madende tutumuna zıt davranırken Ģehirde tutumuna uygun 

davranıĢ sergileyebiliyordu. Yani tutum her zaman davranıĢa yol göstermiyordu 

(Arkonaç, 2008). 

Ne var ki; bu karamsar tablo tüm tutum-davranıĢ iliĢkisi çalıĢmaları tarafından 

desteklenmemektedir. Özetle, ampirik olarak elde edilen tüm bu veri göstermektedir ki; 

“tutum ve davranıĢ birbiriyle iliĢkili midir?” sorusu çokta verimli bir soru değildir. 

Çünkü bu soru çok genel veya ayrıĢtırılmamıĢ bir haldedir. Bu nedenle, 1960‟ların 

sonuna doğru bazı araĢtırmacılar, “tutumlar ve davranıĢlar ne zaman birbiriyle 

iliĢkilidir?”, “ tutum ve davranıĢ arasında bir iliĢki varsa hangi faktörler bunu 
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etkilemektedir?”, “hangi süreçler aracılığı ile tutumlar davranıĢları etkilemektedir?” gibi 

yeni sorular sormaya baĢlamıĢlardır (Zanna ve Fazio, 1982 atfen Hewstone, Stroebe ve 

Stephenson, 1996).  

Bu çalıĢmalar ıĢığında tutum ve davranıĢ arasındaki korelasyonu etkileyen 

faktörler belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu faktörler aĢağıda belirtildiği gibidir. 

2.2.1.Tutum ve DavranıĢ ĠliĢkisini Etkileyen Faktörler 

a.Tutum ve DavranıĢ Aynı Düzeyde ÖzelleĢmiĢ Olmalı: Tutum 

çalıĢmalarında uzun yıllar bir ölçüm sorunu yaĢanmıĢtır. Özel, belirli bir davranıĢı 

tahmin etmek isterken genel tutumlar ölçülmüĢtür. Tahmin edilmek istenen ile öçülenin 

niteliği birbirini tutmamıĢtır.Ajzen ve Fishbein (1977) davranıĢ ve tutum ölçümleri 

birbirine yüksek düzeyde uygunluk gösterdiklerinde tutum ile davranıĢ arasında gerçek 

korelasyonlara ulaĢıldığını öne sürmektedirler. Davidson ve Jaccard (1979) bu ölçüm 

uygunluğunu göz önünde bulundurarak yaptıkları çalıĢmada, kadınların doğum kontrol 

hapı kullanma davranıĢları ile doğum kontrol haplarına olan tutumlarını ölçmüĢlerdir. 

Doğum kontrolü ile ilgili genel tutumun ölçüsü ile doğum kontrolü uygulama davranıĢı 

temelde birbiri ile iliĢkili çıkmamıĢtır ama tutum ölçümü daha özelleĢtirildiği vakit- 

gelecek iki yılda doğum kontrol hapı kullanmaya yönelik tutumları- korelasyon 

yükselmiĢtir (Arkonaç, 2008). 

b.Tutumun UlaĢılabilirliği: Bazı tutumlar bellekten daha çabuk 

çağrılabilmekte ve böylece daha kolay bilinç düzeyine ulaĢarak davranıĢı 

etkilemektedirler. Fazio (1989) tarafından oluĢturulan „tutum ulaĢılabilirliği modeli‟ne 

göre, tutumun ulaĢılabilirliği tutum-davranıĢ iliĢkisinde anahtar rol oynamaktadır. Bu 

modele göre, ilk önce tutumlar aktif hale getirilmekte, yani tutum objesinin uyarmasıyla 

bellekten çağrılmaktadır. Bellekten çağrılan tutum, tutum objesinin içinde bulunduğu 

durumun algılanıĢını etkilemektedir. Algılama biçimi de tutum objesine karĢı nasıl bir 

davranıĢta bulunacağımızı belirlemektedir. Birçok tutum, iliĢkide oldukları tutum 

objeleri tarafından otomatik bir Ģekilde harekete geçirilmektedirler.Harekete 

geçirildiklerinde de, davranıĢları etkilemek üzere bilinçte yerlerini almaktadırlar 

(KağıtçıbaĢı, 1999). 

c. Zaman Faktörü: Oldukça açık ama yaĢamsal bir nokta da tutumların 

ölçüldüğü zamanla davranıĢın gözlendiği zaman arasında geçen süredir. Bu ikisi, yani 

tutum ölçümü ile davranıĢ gözlemi arasında geçen sürede tutum değiĢmiĢ 
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olabilmektedir. Dolayısıyla, yaklaĢık olarak aynı zamanda ölçülmeleri durumunda, 

tutumlarla davranıĢlar arasındaki tutarlılık en yüksek düzeyde olmalıdır. Kelley ve 

Mirer (1974) oy verme davranıĢını kestirmedeki hataların kamuoyu yoklamalarının, 

seçim gününe yaklaĢması ölçüsünde azaldığını ortaya koymuĢlardır (Freedman, Sears 

ve Carlsmith çev: Dönmez, 1993). 

d.Tutumun Güç Derecesi: Her tutumun bir (Ģiddeti) gücü vardır. Bir tutumun 

gücü, her üç öğesinin (zihinsel, duygusal, davranıĢsal) gücünün toplamı olarak 

düĢünülebilmektedir (KağıtçıbaĢı, 1999). 

Güçlü tutumlar, davranıĢın tahmin edilmesinde daha belirleyicidir (Petty ve 

Krosnick, 1992 atfen KağıtçıbaĢı, 1999). 

Yapılan araĢtırmalar, bir tutum objesi hakkında bilgi sahibi olmanın, o objeyle 

ilgili tutumların güçlenmesine neden olduğunu göstermektedir (Davidson ve diğerleri, 

1985 atfen KağıtçıbaĢı, 1999). 

Tutum objesi ile doğrudan ilgili olmak, o objeyle ilgili tutumun güçlenmesine 

neden olmaktadır (Sivacek ve Crano, 1982 atfen KağıtçıbaĢı 1999). 

Sonuç olarak güçlü tutumlara dayanarak yapılan davranıĢ tahminlerinin daha 

sağlıklı olabileceği söylenebilmektedir ( KağıtçıbaĢı, 1999). 

e.Dolaysız YaĢantı: Bazen baĢımızdan geçen olaylar, karĢılaĢtığımız tecrübeler 

bizde olumlu, olumsuz tutumların yerleĢmesine yol açabilmektedir (Arkonaç, 2008)  

Tutum nesnesinin gerçekte yaĢantılanması yoluyla oluĢturulan tutumlar, daha 

dolaylı olarak oluĢturulan tutumlara kıyasla, davranıĢla daha tutarlı bir iliĢki 

sergilemektedir (Regan ve Fazio, 1977; Doll ve Ajzen, 1992 atfen Vaughan ve Hogg , 

2007). 

Kuramcılar gerçekleĢtirdikleri çalıĢmalarında, tutum-davranıĢ arasındaki 

tutarlılığı; ortamsal baskılar, kiĢilik değiĢkenleri, farkındalık, alıĢkanlıklar gibi diğer pek 

çok değiĢkenin de etkilediği yönünde bulgular elde etmiĢler ve bu  konular üzerinde de 

görüĢ bildirmiĢlerdir.  
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2.2.2.Mantıksal (Akla Dayalı) Eylem Kuramı ve PlanlanmıĢ DavranıĢ 

Kuramı 

Deneysel sosyal psikologlar tutumların davranıĢı nasıl etkilediğini doğrudan 

tahmin edecek çok daha sofistike açıklayıcı teoriler geliĢtirmenin gerekli olduğuna karar 

vermiĢlerdir. Bu teorik modeller arasında en çok bilinen teori Ajzen ve Fishbein‟in 

1970‟lerde geliĢtirdiği  „mantıksal (akla dayalı) eylem‟ kuramıdır (Arkonaç, 2008). 

Klasik tutum çalıĢmaları bir objeye ya da olaya yönelik tutumlar ile ilgiliydi. 

Fishbein ve Ajzen ise tahmin edilmek istenen davranıĢa yönelik tutumlar üzerine 

odaklanmıĢlardır. Fishbein ve Ajzen‟e göre insanların belirli bir Ģeyi yapıp 

yapmayacaklarını tahmin etmenin en basit yolu; bu belirli Ģeyi yapmaya niyetleri olup 

olmadığını sormaktır (Aiken, 2002). Belirli bir durumda nasıl davranılacağının en iyi 

belirliyicisi o durumla ilgili niyetler ve niyetlerin gücüdür (Baron, Byrne ve Johnson, 

1998). Bu teori, kiĢinin davranıĢa yönelik tutumunu ve öznel normları kiĢinin davranıĢa 

yönelik niyetini belirleyen faktörler olarak belirtmektedir (Fazio ve Roskos-Ewoldsen, 

2005). 

Algılanan davranıĢ kontrolü kavramı dahil edilerek geniĢletilen „mantıksal (akla 

dayalı) eylem kuramı‟  „planlı davranıĢ kuramı‟ olarak bilinmektedir. Bu kurama göre, 

kiĢinin niyeti yönünde davranıĢ sergileyebilmesi için ilgili davranıĢ üzerinde 

kontrolünün olması gerekmektedir. Algılanan kontrol,  davranıĢı göstermede kiĢinin 

algıladığı zorluğa göre değiĢmektedir. Bu algı kiĢinin geçmiĢ deneyimlerinin bir 

yansıması olduğu gibi aynı zamanda davranıĢı göstermede karĢılaĢan engeller ve 

aksaklıklardan da etkilenmektedir (Aiken, 2002). 

Görülmektedir ki; birbirinin devamı olan bu iki kuram, aslında davranıĢların; o 

davranıĢa yönelik inanıĢlar, tutumlar, kontrol algısı ve öznel normların birbiriyle 

etkileĢtiği bir karar sürecinden sonra oluĢan niyet doğrultusunda gerçekleĢtiğini  

vurgulamaktadır. 

Planlı davranıĢ kuramı, günümüzde sağlık davranıĢı konusunda gerçekleĢtirilen 

çalıĢmalarda da kullanılmaktadır (BaltaĢ, 2007). 

2.2.3.Tutumların OluĢumu ve GeliĢimi 

Tutum oluĢumu kendi kendine gerçekleĢen bir süreç değildir. Tutumlar boĢlukta 

oluĢmamaktadır. KiĢi bir tutumu, kiĢilerarası iliĢkilerde, grup iliĢkilerinde, gazete, kitap, 
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ilan, radyo, televizyon vb.‟de karĢılaĢtığı bir nesne, kiĢi, grup, kurum, konu, değer ya da 

normla iliĢkili olarak oluĢturmaktadır. Tutum oluĢumunda hem iç faktörleri hem de dıĢ 

faktörleri birbiriyle iliĢkili olarak incelemek gerekmektedir (ġerif ve ġerif çev:Atakay 

ve Yavuz, 1996). 

Ana-baba ve Arkadaş Etkisi: Doğumdan buluğ çağına kadar çocukların 

tutumları hemen hemen tamamen ana-babaları tarafından Ģekillendirilmektedir. Yapılan 

çalıĢmalarda, ilkokul çocuklarının çeĢitli konulara iliĢkin tutumlarını anlatırken sık sık 

anne veya babalarının söylediklerinden örnekler verildiği gözlemlenmiĢtir (Morgan, 

1999). Örneğin, çocukların politik tutumları, sigara içmeye karĢı tutumları ana-

babanınkiyle çok güçlü bir benzerlik taĢımaktadır (McGuire, 1985; Esier ve  van der 

Pligt, 1984 atfen KağıtçıbaĢı, 1999). 

ArkadaĢ çevresi de aynı Ģekilde tutum oluĢumuna etki etmektdir. Müziğe, giyim 

ve saç biçimine, davranıĢ tarzına ve bunun gibi bir çok tutum objesine yönelik tutumlar 

arkadaĢ çevresinden etkilenmektedir (KağıtçıbaĢı,1999). 

Tutum Objesiyle Doğrudan Deneyimin Etkisi: Ġnsanların sahip olduğu 

tutumların birçoğu tutum nesneleriyle ilgili bir doğrudan yaĢantının ürünüdür. Ġnsanlar 

bir tutum nesnesi ile karĢılaĢır ve onunla ilgili olumlu ya da olumsuz bir deneyim yaĢar, 

bu da en azından kısmen, bu insanların o nesneye yönelik tutumlarını 

biçimlendirmektdir. KiĢisel yaĢantıların tutum oluĢumu üzerindeki etkilerine iliĢkin 

olarak bazı açıklamalar getirilmiĢtir: bunlar maruz kalma, kalsik koĢullama, iĢlemsel 

koĢullama sosyal öğrenme kuramı ve benlik algısı kuramıdır (Hogg ve Vaughan, 2007). 

Medyanın Etkisi: Medya ve özellikle televizyon tutum oluĢumuna etki 

etmektedir (Oskamp, 1988; Roberts ve McCoby, 1985‟e atfen KağıtçıbaĢı, 1999). 

AraĢtırmalar, medyanın hem tutum oluĢumuna hem de var olan tutumların pekiĢmesine 

etki etttiğini göstermektedir (KağıtçıbaĢı, 1999). Bir çalıĢmada, Eskimo çocuklarına ilk 

defa televizyonda diğer kültürler ve değerlerle ilgili programlar gösterilmiĢtir. Bu 

programları izleyen çocukların diğer kültürlerle ilgili inanıĢlarında ciddi değiĢmeler 

gözlenmiĢtir (Caron, 1979‟a atfen KağıtçıbaĢı 1999). 

Bunların yanı sıra literatürde, bireylerin biliĢsel geliĢimlerinin, eğitim 

düzeylerinin, sosyal rollerinin de tutum oluĢumu ve geliĢimi üzerinde etkili olduğu 

vurgulanmaktadır. 
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2.2.4.Tutumların Ölçülmesi   

Tutumlara iliĢkin bilgi toplamada birbirinden farklı birçok yaklaĢım 

izlenebilmektedir: davranıĢın gözlenmesi, bireyin kendisini rapor etmesi (soru listeleri, 

envanterler vb.), görüĢme (mülakat), projektif teknikler. Tutumların ölçülmesinde 

bugüne kadar izlenen en popüler yaklaĢım, söz konusu tutuma iliĢkin bir ölçeğin 

hazırlanarak uygulanmasıdır (TezbaĢaran, 1997). 

Bogardus Sosyal Mesafe Ölçeği: Ġlk tutum ölçme tekniklerinden biri Bogardus 

(1925) tarafından geliĢtirilen “Sosyal Mesafe Ölçeği”dir (TezbaĢaran, 1997). 

Ölçek, bir grubun sosyal yönden toplumdaki benimsenme derecesini ölçmek 

üzere hazırlanmıĢtır. Burada bireylerin belirli bir gruba ya da ülkeye karĢı olan tutumları 

onlara hoĢgörülen ya da kabul edilen iliĢkinin derecesi ile ölçülmektedir. Sosyal mesafe 

ölçeği, bir kiĢi, grup ya da nesneye beslenen “uzaklık duygusuyla” bunlara karĢın 

“olumlu ya da olumsuz tutum” arasında bir bağıntı olduğu varsayımına dayanmaktadır 

(Özgüven, 2007). 

Bu ölçek, geçmiĢte, bölgesel farklılıklar ve toplumsal önyargılara iliĢkin 

değiĢkenlerle ilgili araĢtırmalarda sınanmıĢ ve değerli bilgiler sağlamıĢ olmasına 

rağmen, günümüz tutum ölçme standartlarıyla karĢılaĢtırıldığında oldukça kabadır 

(TezbaĢaran, 1997). 

Thurstone Ölçeği: Thurstone sosyal tutumların ölçülebileceğini ilk defa öne 

süren kiĢidir (TavĢancıl, 2006). 

Thurstone, geliĢtirdiği tutum ölçeğinde, öncelikle, standart uyaranla tüm diğer 

uyaranların sırayla eĢleĢtirerek karĢılaĢtırılmasını düĢünmüĢ; bu yolun uzun olması 

dolayısıyla, daha sonra, farklı bir yol önermiĢ ve tüm uyaranların birlikte ele alınıp 

karĢılaĢtırılabileceği bir yöntem geliĢtirmiĢtir (Bilgin,1999). 

Bu teknikte, çok sayıda tutum cümlesinin, birbirinden eĢit aralıklı farklılıklar 

gösteren 11 gruba ayrılması istenmektedir.11 gruba ayırma iĢini gerçekleĢtiren 

hakemler, bir tutum objesi hakkındaki cümlelerin ne derecede olumlu ya da olumsuz 

olduğuna karar vermektedirler.Thurstone ölçeğini kurabilmek için çok sayıda tutum 
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cümlesi, çok sayıda hakem tarafından 11 kümeye ayrılmaktadır. Daha sonra her bir 

tutum cümlesinin ölçek değeri bulunmaktadır. Hakemlerin üzerinde görüĢ birliğine 

varamadığı cümleler ölçekten atılmakta ve ölçek son halini almaktadır (KağıtçıbaĢı, 

1999). 

Likert Tutum Ölçeği: Günümüze dek tek boyutlu ölçeklemeden baĢlayarak çok 

boyutlu ölçeklemeye kadar çeĢitli ve daha karmaĢık iĢlemlere dayanan teknikler 

geliĢtirilmiĢ bulunmaktadır. Bu tekniklerden en yaygın olarak kullanılanı Rensis 

Likert‟in (1932) “dereceleme toplamlarıyla ölçekleme” modelidir (Judd, Eliot ve 

Kidder, 1991 atfen TezbaĢaran 1997). 

Likert Tutum Ölçeği‟nde, tutumları ölçülecek kiĢilerin tepkide bulunacakları 

çeĢitli ifadeler yer almaktadır. Tutum ölçeğini alan kiĢi benimsediği maddeleri 

iĢaretlemek yerine verilen her maddeye ne ölçüde katılıp katılmayacağını dereceler 

içinde belirlemesi gerekmektedir (Özgüven, 2007). 

Likert ölçeği, tutumları ölçmek için kullanılan belki de en kolay ve direk 

yöntemdir (KağıtçıbaĢı,1999). 

Literatür incelendğinde görülmektedir ki; yukarıda bahsedilen ölçeklerin 

dıĢında, Guttman birikimli ölçekleme tekniği, Osgood tarafından geliĢtirilmiĢ duygusal 

anlam ölçeği, Triandis tarafından geliĢtirilmiĢ davranıĢ ölçeği de tutumların 

değerlendirilmesi amacıyla kullanılmıĢ diğer ölçek ve tekniklerdir.  

2.3.SAĞLIK VE HASTALIK 

Türkçe‟de sağlık kavramı “sağ olmak, hayatta olmak “ kökünden gelmektedir. 

Sağlık ile ilgili yapılan ilk tanımlar “hasta olmayan insan sağlıklıdır” Ģeklinde son 

derece yalın bir ifadeyle karĢımıza çıkmaktadır (BaltaĢ, 2007). Yine yakın zamana 

kadar sağlık; “hastalığın ve sakatlığın olmayıĢı” gibi dar bir çerçeve içinde 

tanımlandığından, bu tanımların bireyi etkileyen ruhsal ve sosyal faktörleri 

önemsemediğini düĢündürmüĢtür (Ġnanç ve ark., 1999; Birol, 1997 atfen Bolsoy ve 

Sevil, 2006) 

Baumann‟ın 1961‟de gerçekleĢtirdiği bir çalıĢmanın sonuçlarına göre; Ġnsanlar 

„sağlıklı olmayı‟ genel bir iyi olma hali, hastalık belirtilerinin olmayıĢı, iĢlevlerini 

sürdürebilmek için bedensel olarak formda olma üç ana baĢlığı altında 

açıklamaktadırlar. Baumann çalıĢmasında,  bu üç ana baĢlığın sağlığın; duygular, 
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semptom oryantasyonu (symptom-orientation) ve performans ile iliĢkili olduğunu 

ortaya çıkardığını tartıĢmıĢtır (Radley, 1994). 

Daha sonraki bir çalıĢmada yine insanlara sağlık ve sağlıklı olmak ne ifade ettiği 

sorulduğunda verilen cevaplardan, hastalığın ve belirtilerin olmayıĢı; güçlü bünye, 

sağlık davranıĢı gösterme (egzersiz ve diet yapma); fiziksel olarak formda olmak ve 

canlılık (vitality); psikososyal açıdan iyi olma hali ve iĢlevlerini sürdürebilme 

kategorileri ortaya çıkmıĢtır (Radley, 1994). 

Görülmektedir ki; „sağlık‟ ve „sağlıklı olmak‟ kavramlarını açıklamak ve 

tanımlayabilmek için bir çok araĢtırma ve çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Bugüne kadar en çok kabul görmüĢ ve günümüzde de en yaygın Ģekilde 

kullanılan sağlık tanımı, 1946 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan sağlık 

tanımıdır. Bu tanıma göre sağlık, “sadece bir hastalığın veya maluliyetin olmayıĢı değil, 

aynı zamanda bedenen, zihnen ve sosyal yönden tam bir huzur ve iyilik içinde 

olmaktır”. Bu tanımın modern ve çağdaĢ olan yönü, hastalığı semptomlar boyutuna 

sıkıĢtırmaması ve insanı psikolojik ve sosyal yönüyle bir bütün olarak ele almasıdır 

(BaltaĢ, 2007).   

Hastalık çoğu kiĢinin yaĢamında en yaygın ve erken deneyimlerden biridir 

(Kocaman, 2008). Tıbbi açıdan hastalık nesnel (objektif) anlamdadır. Bu anlamıyla 

hastalık, belirli iĢaret ve semptomlarla kendini gösteren patalojik bir anormalliği ifade 

etmektedir (Bolsoy, Sevil; 2005). Fiziksel hastalık kiĢinin homeostatik dengesini sarsar. 

Hastalık (disease) tıbbi açıdan öncelikle fizyopatolojik-organik süreçleri içerir, hasta 

için ise biyolojik, ruhsal, sosyal, çevresel, ailesel, psikososyal, psikoseksüel çok boyutlu 

bir olgudur, bir yaĢam, kimlik, ve varoluĢ krizidir (Özkan, 2000a). 

Bazı yazarlar, tıbbi bir patolojiyi ifade etmek üzere kullanılan hastalık (disease) 

terimi ile, bir hastanın yaĢadığı öznellik taĢıyan yakınmalar içeren durumu (illness) ve 

bu koĢullardan etkilenmiĢ bireyin (hastanın) sosyal konumu olarak da hastalık 

durumunu (sickness) birbirinden ayırmanın yararlı olduğunu ileri sürmektedirler 

(Radley, 1994‟e atfen Okyayuz, 1999). 

Ġnsanın sağlığa iliĢkin sorunları, anababasından getirdikleri (kalıtsal özellikleri), 

bireysel özellikleri, sosyal çevresi, kültürü ve içinde yaĢadığı evrenin koĢullarından 
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soyutlanamaz. Bunların her biri, bir insanın yaĢamına biçim veren ve onun sağlığında 

rol oynayan faktörlerdir (BaltaĢ,2007).  

Bireyin sağlığında genetik kadar etkili olan kültür, çok özelleĢmiĢ yöresel 

inançlardan, tutum ve alıĢkanlıklardan, felsefi yorumlara kadar uzanan geniĢ bir 

yelpazeyi içine almaktadır. Hastalık ile bozuklukların sebepleri ve tedavileri 

konusundaki inançlar, kiĢisel ve kültürel farklılıklar göstermektedir (Berry, 1994‟e atfen 

BaltaĢ, 2007). 

Farklı kültürlerdeki yemek yeme alıĢkanlıkları, uyku alıĢkanlıkları, fizik 

aktivitedeki sınırlılık veya aĢırılık, tütün ve uyuĢturucu kullanımı ve hastalıklara karĢı 

tutum, sağlığı etkileyen kültürel faktörlerden bazılarıdır (BaltaĢ, 2007). 

Sağlık olgusunun iki değiĢkeninden biri kültür (sosyal alan), diğeri psikoloji 

(bireysel alan)dir. Bu alanlarla etkileĢim içerisinde olan özellikler, dört değiĢken olarak 

ele alınır; biliĢsel, duygusal, davranıĢsal ve sosyal. BiliĢsel olarak kültürde yer alan 

kavramlar ve tanımlar, psikolojik alana inanç ve bilgi olarak yansır. Duygusal olarak 

kültürün norm ve değerleri, kiĢide tutumlar olarak ortaya çıkar. Öte yandan toplumun 

uygulama ve adetlerinin kiĢideki yansıması davranıĢlardır. Sosyal kurallar ve kurumlar 

ise bireysel alanda kiĢiler arası iliĢkilerdir (Berry, 1998‟e atfen BaltaĢ,2007). 

Kültürel alanda yer alan kavram, değer ve adetlerin psikoloji alanına inanç, 

tutum ve davranıĢ olarak yansıması doğrudan doğruya sağlıkla ilgili davranıĢları 

etkilemekte ve belirlemektedir. Sağlığı koruyucu ve geliĢtirici davranıĢlardan aĢılanma, 

beslenme, sigara veya alkol tüketimi gibi çeĢitli tutum ve davranıĢlar, bu değiĢkenlerin 

kültür alanında Ģekillenip psikoloji alanını etkilemesiyle ortaya çıkmaktadır (BaltaĢ, 

2007). 

Günümüz tıbbında, enfeksiyon hastalıkları ile yüksek risk taĢıyan bulaĢıcı 

olmayan kronik hastalık ve yetersizliklerde ( kalp krizi, kanser,diyabet, ruhsal 

bozukluklarvb.) ayrıca ölüm riski yüksek olan kazalarda davranıĢsal, sosyal  ve 

ekonomik göstergelerin önemli bir rol oynadığı görülmektedir (BaltaĢ, 2007). 

Bugün Amerika BirleĢik Devletleri‟ndeki baĢlıca sağlık problemleri bulaĢıcı 

hastalıklardan değil, ortaya çıkması, geliĢmesi, ısrarcı bir Ģekilde devamlılığını 

koruması ve tekrarlaması  geniĢ bir zaman dilimine yayılan  kronik hastalıklardan 

kaynaklanmaktadır. Kalp hastalıkları, kanser, akciğer rahatsızlıkları ve felç-inme gibi 
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kronik hastalıklar, Amerika BirleĢik Devletleri‟ndeki dört baĢlıca ölüm sebebidir. 

(Brannon, Feist; 1997).  

20. yüzyıl boyunca sağlık ve hastalık üzerine çalıĢan Mckeown, günümüz 

hastalıklarına,  bireylerin üzerinde belirleyici olduğu  kendi davranıĢlarının neden 

olduğunu tartıĢmıĢtır. Bu tezini desteklemek için geliĢmiĢ toplumlarda ana ölüm 

nedenlerini incelemiĢ ve  akciğer kanseri, kalp-damar hastalıkları ve siroz gibi en baĢat 

(dominant) hastalıklara davranıĢların neden olduğunu gözlemlemiĢtir (Ogden, 1998). 

Kalp-damar hastalıkları, kanser, kronik akciğer hastalıkları, siroz, diyabet gibi 

hastalıkların sigara içmek, alkol kötüye kullanımı, yanlıĢ beslenme alıĢkanlıkları, 

fiziksel hareketten uzak yaĢam tarzı ve stres ile iliĢkili olduğu belirtilmiĢtir (Brannon, 

Feist; 1997). 

Bugün artık bilinmektedir ki, insanların davranıĢları, hastalıklarla ilgili düĢünce 

ve duyguları, sağlıklarını doğrudan etkilemektedir. Örneğin, bazı zihinsel süreçler doku 

fonksiyonlarında değiĢikliğe sebep olabilmektedir. Sigara içmek, alkol almak gibi bazı 

davranıĢlar, bazı organları doğrudan etkilemektedir. Bazı inanç ve tutumlar da kiĢileri 

tıbbi yardım istemekten veya tedavi konusundaki tavsiyeleri takip etmekten, hekim 

önerilerine sadakat göstermekten uzaklaĢtırabilmektedir (BaltaĢ, 2007). 

Bireylerin davranıĢlarının kendi sağlıkları üzerindeki  etkililiği ortaya konduktan 

sonra, insanların sağlık davranıĢlarını anlamak, korumak ve geliĢtirmek amacıyla 

araĢtırmacılar bir çok çalıĢma gerçekleĢtirmiĢtir.  Bu çalıĢmalarda davranıĢ, tutum ve 

inançlar arasındaki iliĢkiye odaklanmıĢlar ve bu iliĢkiyi anlamada biliĢsel-davranıĢsal  

modeller önermiĢlerdir. Bu modellerden üzerinde en çok durulanı “Sağlık Ġnanç 

Modeli”dir.  

Sağlık Ġnanç Modeli, ilk olarak 1950 yılında Hochbaum, Kegeles, Leventhal ve 

Rosenstock tarafından geliĢtirilmiĢtir. Bireyin sağlık inanç ve davranıĢlarını etkilediği 

düĢünülen bazı kavramlar modele zamanla eklenmiĢtir (Champion, 1985; Mikhail, 

1994‟e atfen Nahcivan ve Seçginli, 2003). 

Rosenstock‟a göre model, kiĢinin inanç ve davranıĢları arasındaki iliĢkiyi ve 

bireysel karar verme düzeyinde sağlık davranıĢlarına bireysel motivasyonun etkisini 

açıklar. Aynı zamanda, model kiĢiyi sağlığa iliĢkin eylemleri yapmak ya da yapmamak 
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için neyin motive ettiğini ve özellikle sağlık davranıĢlarının sergilenmesinde etkili olan 

durumları tanımlamaktadır (Mikhail, 1994‟atfen Nahcivan ve Seçginli, 2003). 

Sağlık Ġnanç Modeli‟nde koruyucu sağlık davranıĢları üzerinde etkin olduğu ileri 

sürülen dört kavram tanımlanmıĢtır. Becker ve Rosenstock 1988 yılında modele sağlık 

motivasyonu ve öz etkililik (güven) kavramını eklemiĢlerdir (Gözüm ve ark., 2004). 

Sağlık Ġnanç Modeli‟nde tanımlanan altı kavram; (1) duyarlılık algısı: sağlık 

durumunda var olacak bir tehlikenin algılanması,(2) ciddiyet algısı: tehdit edici 

durumun kiĢide yarattığı endiĢeler ve durumun zararlı sonuçlarının algılanması, (3) 

yarar algısı: koruyucu davranıĢın oluĢmasında algılanan olumlu yönleri, (4) engel algısı: 

koruyucu davranıĢın algılanan olumsuz yönleri, (5) sağlık motivasyonu:sağlığın 

sürdürülmesi ve geliĢtirilmesinde davranıĢların oluĢması için genel niyet, istek 

durumunu ve davranıĢlarını (6) öz etkililik (güven): bir sağlık davranıĢını uygulamada 

bireysel yeterliliği ifade eder (Karayurt ve ark., 2008).  

Victoria Cahmpion Sağlık Ġnanç Modelini temel alarak 1984 yılında meme 

kanseri taramalarında Sağlık Ġnanç Modeli Ölçeğini geliĢtirmiĢ, 1993, 1997 ve 1999‟da 

revize etmiĢtir (Champion, 1984, 1993, 1999; Champion, Scott, 1997‟ye atfen Gözüm 

ve ark., 2004). Champion‟un meme kanseri taramalarına iliĢkin sağlık inanç modeli 

ölçeği, Türkiye‟de hemen hemen eĢ zamanlı üç ayrı çalıĢma ile Türkçe‟ye uyarlanmıĢtır 

(Gözüm, Aydın, 2003; Karayurt, 2003; Seçgenli, 2003‟e atfen Gözüm ve ark., 2004). 

Bu konuda yapılan çeĢitli çalıĢmalarda (Champion 1993; Champion ve Scott 

1997; Mikhail ve Petro-Nustas, 2001) sağlık motivasyonunun kendi kendine meme 

muayenesi yapma ve mammografi yaptırma durumuna yönelik olumlu etkisi 

belirtilmiĢtir (Nahcivan, Seçginli, 2003). 

Karayurt yaptığı uyarlama çalıĢmasının analizlerinin sonuçlarında, öz 

etkililik/güven, sağlık motivasyonu, yarar, duyarlılık ve ciddiyet algısı puanları yüksek 

olan kadınların son bir yılda kendi kendine meme muayenesi uygulama sıklığının 

arttığını, engel algısı puanı yüksek olan kadınların kendi kendine meme muayenesi 

uygulama sıklığının azaldığını bulgulamıĢtır (Karayurt ve Dramalı, 2007). 
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2.4.KANSER 

Kanser, günümüz çağdaĢ tıbbının ve insanının en önemli ve güncel 

sorunlarındandır (Özkan, 2007). Kanser bugün Dünya‟da ve Türkiye‟de 

kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci sırada yer alan en sık ölüm nedenidir 

(Çetingöz ve ark., 2002; Turgay ve ark., 2004; Tuncer, 2007). 

Dünya Sağlık Örgütü‟nün,  2008‟de yayınladığı “Dünya Kanser Raporu” 

verilerine göre; küresel çapta 2008‟de 12,4 milyon yeni kanser vakası (erkeklerde 

6.672.000 ve kadınlarda 5.779.000) ve 7,6 milyon kanser kaynaklı ölüm (erkeklerde 

4.293.000 ve kadınlarda 3.300.000) görüldüğü tahmin edilmektedir. Yeni vakaların 

yarıdan fazlası düĢük ve orta gelir grubu ülkelerde görülmüĢtür. Küresel çapta akciğer 

kanseri en yaygın kanser türü ve kanserle alakalı ölüm nedeni iken; kadınlarda en 

yaygın kanser türü ve kanserle alakalı ölüm nedeni meme kanseridir (Boyle ve Levin, 

2008).  

Yine aynı raporda “Türkiye Örneği” baĢlığı altında yer alan verilere göre; 

Türkiye‟de her yıl 150.000 yeni vakanın ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. Erkeklerde 

en sık rastlanan kanserler nefes borusu, bronĢ ve akciğer (%33), mide (%9), idrar 

torbası (%9), kalın bağırsak ve rektum (%8), prostat (%6) ve larinks kanserleridir. 

Kadınlarda en sık rastlanan kanserler meme (%24), kalın bağırsak ve rektum (%9), 

mide (%7), yumurtalık (%6), nefes borusu, bronĢ ve akciğer (%6), lösemi (%5), serviks 

(%5) ve korpus (%5) kanserleridir (Boyle ve Levin, 2008). 

Kanser,  neoplazma adı verilen ve tümörleri oluĢturan anormal  hücrelerin 

kontrolsüz  bir Ģekilde büyümesi olarak tanımlanmaktadır. Ġki tür tümör vardır. Bunlar; 

vücutta yayılmayan bening tümörleri ve metastaz  özelliğine sahip malignan (kötü 

huylu/ habis) tümörlerdir (Ogden, 1998). En sık rastlananları derideki epitel hücrelerde, 

gastrointestinal sistem ve iç organlarda ortaya çıkan habis tümörler, yani 

karsinomlardır. Sarkomların kaynağı yumuĢak doku (kaslar, kan damarları, yağ dokusu) 

ve kemik dokusudur. Gliomlar ise merkezi sinir sisteminde bulunan glia hücrelerinin 

değiĢimi sonucunda ortaya çıkmaktadır (Boyle ve Levin, 2008). 

Günümüzde kanser etiyolojisi ile ilgili olarak beĢ faktörün varlığı kabul 

edilmektedir. Bunlar sırasıyla; genetik, kimyasal, fiziksel, viral ve immünolojik 

faktörlerdir (Robbins ve Kumar, 1987‟ye atfen Yamazhan ve Tunçel, 2003).  
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En büyük gurubu, olguların %50‟sini kapsayan diyet ile ilgili faktörlerin 

oluĢturduğu ve bunu sigaranın izlediği  (%35) bilinmektedir. Mesleki olarak karsinojen 

maddelere maruz kalma  %5‟lik bir oran tutarken, kalan  %10‟luk bölümden bilinmeyen 

nedenlerin yanı sıra virüslerin, çeĢitli genetik faktörlerin ve geliĢen birçok spontan 

mutasyonel olayın sorumlu olduğu düĢünülmektedir (TaĢ ve Aydıner; 2000).   

Kansere neden olan ana risk faktörleri davranıĢsaldır. Whelan (1978) ve Doll ve 

Peto (1981) Amerika BirleĢik Devletleri‟ndeki kanserden ölümlerin üçte ikisinin sigara 

ve beslenme alıĢkanlıkları ile ilgili olduğu tahmininde bulunmuĢlardır. Sigara ve 

beslenme alıĢkanlığı ile ilgili faktörler bilinen tek davranıĢsal risk farktörleri değildir. 

Alkol, ultraviyole ıĢınlara maruz kalma, cinsel davranıĢ ve stress de kanser ile iliĢkili 

diğer davranıĢsal faktörlerdir (Brannon ve Feist; 1997). 

Kanserin tedavi yöntemleri genel olarak kemoterapi, radyoterapi, cerrahi ve 

immünoterapi olup, kanser tanısı konan hastaların bireysel özellik ve hastalık durumuna 

göre bu yöntemlerden bir veya birkaçı tedavide kullanılmaktadır (Kızılcı, 1999).  

Kemoterapi, radyoterapi, cerrahi ve immünoterapi‟ye aktif tedaviler denir, 

çünkü amaç kanseri tamamen iyileĢtirmek ya da yavaĢlatmaktır. Semptomatik 

tedavilerde ise amaç hastanın kendisinin iyi hissetmesidir (Özkan, 2007).  

Kanser tedavileri iyileĢtirici, destekleyici ve palyatif tedaviler olmak üzere üçe 

ayrılmaktadır. ĠyileĢtirici (küratif) tedaviler, kanseri tamamen ortadan kaldırmaya 

yöneliktir. Destekleyici tedaviler, genelde cerrahi giriĢimle tümör alındıktan sonra 

etrafında kalmıĢ olan kanserli hücreleri yok etmek için uygulanmaktadır. Kemoterapi 

ileride olabilecek metastasları, radyoterapi ise belirli bölgede tekrar kanser oluĢma 

riskini azaltmak için yapılmaktadır (Özkan, 2007). Palyatif tedavide ise amaç, gelecekte 

olabilecek belirtileri engellemek, yaĢam kalitesini arttırmak, tedavide devamlılık 

sağlamak ve yaĢam süresini uzatmak olarak sıralanabilir (Barraclough, 1994‟ atfen 

Özkan, 2007). 

Kanserden korunma ise üç baĢlık altında toplanabilir. Birincil korunma, kanser 

oluĢumu mekanizmasını tetikleyecek, karsinogenezis iĢlemini baĢlatabilecek olan her 

türlü kanser yapıcı (karsinojenik) madde ve oluĢumla teması engellemektir. Ġkincil 

korunma, tarama ve erken tanı yoluyla olgularda kanseri erken yakalayıp Ģifa Ģansını 

arttırmaktır. Üçüncül korunma, kanser hastasının optimum tedavisini yaparak, bu 

hastalık nedeniyle veya tedavi komplikasyonlarına bağlı olarak beklenenden erken 
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ölmesini önlemektir. Yapılan tahmin çalıĢmalarına göre, diyette yağı azaltıp selülozu 

arttırarak %8, sigarayı bırakarak %8-15, tarama ve erken tanı programlarıyla %3, güncel 

tedavilerle %10-25 oranlarında kanser mortalitesi azaltılır (Dinçer, 2000). 

Kanser, görülme sıklığı ve ölüm nedenleri arasında ön sırlarda yer alması 

nedeniyle  bir sağlık sorunu olması ile birlikte topluma getirdiği sosyal ve ekonomik 

yük nedeni ile de bir toplum sorunu olarak da görülebilmektedir (Kutluk ve Kars, 1994). 

Kanser tedavisi ve tetkiklerinin oldukça pahalı yöntemler olması bireye getirdiği 

yük yanısıra devlete de önemli bir yük getirmektedir. Ayrıca uzun süreli bir hastalık 

olması nedeniyle oluĢturduğu iĢ gücü kaybı bunu daha da arttırmaktadır. Kanserlerin 

çoğunluğu kiĢilerin aktif çalıĢabileceği 45-60 yaĢlarında görüldüğünden bu bireysel 

olarak da o ailenin maddi durumunu etkilemektedir (Kutluk ve Kars, 1994). 

2.5. KANSER VE TUTUM 

Sağlığı ve hastalığı biyo-psiko-sosyal bir bütünlük olarak tanımlarken, içi 

giderek boĢaltılmıĢ bir tekerlemeyi yineler duruma düĢmek istemiyorsak, hastalıkların 

toplumsal-kültürel boyutlarını daha yakından irdelemek durumundayız. Toplum 

içindeki sağlık sorunlarının giderilmesi amacıyla yürütülen sağlık hizmetleri ve 

uygulanan geleneksel çareler, bizzat bu sağlık sorunlarının ya da hastalıkların oluĢumu, 

ortaya çıkıĢları ve seyirleri üzerinde etkide bulunmaktadır. Bu karĢılıklı etkileĢimin 

belirleyecilerinin baĢında halkın hastalıklara iliĢkin tutum ve davranıĢları gelmektedir 

(Kuey, 1995). Kanser ciddi ve kronik bir hastalık olmanın ötesinde, belirsizlikler içeren, 

ağrı ve acı içinde ölümü çağrıĢtıran, suçluluk, terk edilme, kaos ve panik, kaygı 

uyandıran bir hastalık olarak algılanmaktadır (Özkan, 2000b). Oysa kanserlerin 

%85‟inin önlenebilir olduğu düĢünülmektedir. Bu nedenle psikoloji kansere iliĢkin 

tutumlar ve inanıĢlar açısından, ve kanser oluĢumunda risk faktörleri arasında olan 

sigara içme, diet davranıĢlarını öngörebilmede kanser alanında önemli bir rol 

oynamaktadır (Ogden, 1998). 

Toplum merkezli epidemiyolojik çalıĢmalar, kanserle iliĢkili çevresel ve 

davranıĢsal faktörlerin tanımlanmasında yararlıdırlar. ġu andaki bilgi, tutum ve davranıĢ 

düzeyinin değerlendirilmesi bu bulgulara dayalı uygun enformasyon, eğitim ve iletiĢim 

kampanyalarının düzenlenebilmesi için gereklidir (Seth, 2005). Halkın kansere iliĢkin 

tutumlarını anlamak,  kanser eğitim programları için oldukça gerekli bir temeldir.   Halk  
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eğitiminin yönlendirilmesi gereken istendik durumu bilmek kadar halkın kanser ile 

iliĢkili konulara yönelik farkındalığının güncel durumunu da bilmek önemlidir (Dent ve 

Goulston, 1982). 

Kansere iliĢkin tutumlar konusunda yapılan çalıĢmalar; kanserin nedenleri, 

önlenebilirliği ve tedavi edilebilirliği hakkında değiĢen inançları ortaya koymaktadır. 

Bu, hastalığa iliĢkin bilimsel anlayıĢtaki değiĢimleri de yansıtmaktadır. Örneğin; 

kanserde sigara içmenin rolünün kabulu giderek artmıĢ, kanserin bulaĢıcı olduğu inancı 

giderek azalmıĢtır. Yine de, 1980‟lerin ortasına kadar halk ve sağlık çalıĢanları tutarlı 

bir Ģekilde kanserin kontrol edilemezliğini ve ciddiliğini abartma eğilimindeydi ve 

klinisyeler insanların çoğunun hafif düzeyde kanser fobisi sergilediklerini ileri 

sürmekteydi. Halkın ve sağlık çalıĢanlarının kansere iliĢkin inanç ve tutumlarının daha 

iyi anlaĢılması, hasta bakım kalitesine iliĢkin konularda, halk eğitiminde ve kanser 

kontrolüne iliĢkin politikalar geliĢtirilmesinde de önem taĢımaktadır (Doan ve ark., 

1993). 

Erken tedavi edilebilir evredeki kanser tanısı ve tedavisinin ana 

belirleyicilerinden biri de doktorların ve hastaların tutumlarıdır. Kanser tarama 

programlarna yüksek düzeyde katılım, önemli derecede halkın kansere iliĢkin 

tutumlarına dayanmaktadır. Hastaların negatif tutumları tıbbi yardıma baĢvurmada 

inkara ve gecikmelere neden olabilir. Doktorların kararsızlıkları ise sağlanan tedaviyi 

etkileyebilmektedir. Doktorların; yeni, agresif bazı yan etkileri olan tedavileri 

uygularken karar verme sürecinde yaĢadığı  ikilemlerde, kansere yönelik duygu ve 

tutumları rol oynayabilmektedir.  (Lebovits ve ark., 1984).  

Kültür, iliĢkilerin çoğunu ve günlük davranıĢları etkilemektedir. Ayrıca kültür, 

sosyal etkileĢim; inanç sistemlerinin aktarımını etkileme; bilgi, anlam ve cevaplar ileten 

sembollerin, jestlerin dil ve iĢaretlerin  paylaĢımı; hastalık, ölüm, ve sağlık bakım 

hizmetlerine iliĢkin tutumlarla da karmaĢık bir iliĢki içerisindedir (Moore ve Spiegel, 

2004). Farklı gruplardan insanların yaĢamı tehdit eden hastalıklara verdikleri karĢılıklar 

büyük ölçüde o insanların kültürel arka planlarına dayanmaktadır. Her kültürün sağlık 

ve hastalık hakkında kendi inanç sistemleri, algıları ve düĢünceleri vardır. Sağlık 

çalıĢanları için kansere iliĢkin kültürel tepkileri anlamak da, istatiksel eğilimleri bilmek 

kadar önemlidir. Kültür, hastaların kanseri anlamadaki farklılıkları, kanseri açıklama 

Ģekilleri ve kansere iliĢkin tutumlarında belirleyicidir. Bu faktörler hastaların kansere 
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verdikleri duygusal tepkileri, önleme ve tedavi sürecindeki sağlık davranıĢlarını 

etkilemektedir (Dein, 2004). Dolayısıyla kansere iliĢkin tutumlarda rol oynayan önemli 

faktörlerden birinin de kültür olduğu söylenebilir. Örneğin; Batı dünyasında, herhangi 

bir kanser tanısı korku ve stigma ile iliĢkilendirilebilmektedir. Bunun nedeni kanserin 

nedeninin her zaman tam olarak anlaĢılmıĢ olmamasından ve kanserin ölüm olarak 

yorumlanmasından kaynaklanabilmektedir (Chapple ve ark., 2004). 

Bir çok araĢtırma, kanser ve yaĢamı tehdit eden diğer hastalıklarla ilgili 

stigmatizasyona yönelik bulguları da ortaya koymuĢtur. Stigmatizasyon negatif 

tutumları, duyguları ve bunların yanısıra kansere yakalanmıĢ bireylerden kaçınmayı da 

kapsamaktadır. Kuramcılar, kansere iliĢkin stigmanın “fundamental anksiyete” olarak 

betimlenen  hastalığın kendisinden korkma ve ölüm korkusundan kaynaklanabileceğini 

ileri sürmüĢlerdir (Mosher ve Danoff-Burg, 2007). Kanserle ilgili olarak bulgular 

göstermiĢtir ki; bu hastalığa yönelik negatif tutumların büyük ölçüde desteklenmesi, 

aynı ölçüde ölüm anksiyetesi ile de korelasyon sergilemektedir (Berrenberg, 1991‟e 

atfen Mosher ve Danoff-Burg, 2007). 

Literatüre bakıldığında görülmektedir ki; kansere iliĢkin tutumlar pek çok farklı 

açılardan ele alınmıĢtır. Halkın kansere iliĢkin tutumları baĢlığı altında kansere iliĢkin 

genel bilgi düzeyi, kanser tanısını bilmeyi isteyip istememe, kanser olunduğunda bu 

bilginin aileleri ile paylaĢılıp paylaĢılmaması, kanserin tedavi edilebilirliği,kanser 

hastalarına iliĢkin stigmatizasyon, önleme, tarama, erken tanıya ve kanser ağrısına  

yönelik tutumlar vb. incelenmiĢtir. Ayrıca bu çalıĢmalarda kanserin genellikle insanlar 

için çağrıĢtırdığı anlamın da üzerinde durulmuĢtur (Dent ve Goulston, 1982; Levin ve 

ark., 1985; Di Mola ve Crisci, 2001; Çetingöz ve ark., 2002; Turgay ve ark., 2004; 

Mosher ve Danoff-Burg, 2007; Balajadia ve ark., 2008).   

Bazı çalıĢmalar ise doktorların, hemĢirelerin ve tıp öğrencilerinin kansere iliĢkin 

tutumlarını yine farklı açılardan ele almıĢtır. Bu çalıĢmalarda genellikle hastalara, 

hastaların tanı ve hastalağın seyri ile ilgili baĢ etme becerilerine, uygulanan tedavilere, 

tanının söylenmesi veya söylenmemesine vb. ilĢkin tutumlar ile sağlık çalıĢanlarının 

risk faktörlerine ve tarama programlarına ilĢkin tutumları üzerine odaklanılmıĢtır 

(Blanchard ve ark., 1981; Cohen ve ark., 1982; Lebovits ve ark., 1984; Mevsim ve ark., 

2005; Karayurt ve ark, 2008) . 
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Diğer bir grup çalıĢmada ise kanser hastalarının, kendi hastalıklarına ilĢkin 

tutumları incelenmiĢtir. Bu baĢlık altında gerçekleĢtirilen araĢtırmalarda, hastaların 

hastalıklarını ne düzeyde bildikleri, tanıyı ve hastalıklarının seyrini bilmeyi isteyip 

istemedikleri, algıladıkları stigmatizasyon, hastalıklarının nedenlerini nasıl açıkladıkları 

vb. gibi konularda tutumlarına bakılmıĢtır (Wortman ve Dunkel-Schetter, 1979; 

Chapple ve ark., 2004; Özgen ve ark., 2009). 

Son dönemde gerçekleĢtirilen çalıĢmaların  daha spesifik  baĢlıklar altında 

toplandığı gözlemlenmiĢtir (Nahcivan ve Seçginli, 2003; Karayurt ve Damarlı, 2007; 

Keeney ve ark., 2009; Yılmaz ve ark., 2009). Örneğin, Nahcivan ve Seçginli‟nin (2003) 

meme kanserinde erken tanıya yönelik tutumları incelediği çalıĢmasında olduğu gibi.  

Yine son dönem çalıĢmalarda üzerinde durulan diğer bir faktörün de kültür ve sosyo 

ekonomik düzey olduğu gözlemlenmiĢtir ( Loehrer ve ark., 1991; Meyerowitz ve ark., 

1998; Lodge, 2001; Gotay ve ark., 2004; Dein, 2004; Seth ve ark., 2005; Gany ve ark., 

2006) . Örneğin, Seth ve ArkadaĢlarının (2005) Yeni Delhi‟de varoĢlarda yaĢayanların 

kansere iliĢkin bilgi, tutum ve davranıĢalarını konu alan çalıĢmasında ve Gotay ve 

ArkadaĢlarının (2004) Japonya ve Amerika BirleĢik Devletleri örneklemlerini kansere 

iliĢkin tutumları açısından karĢılaĢtırılmasını konu alan çalıĢmalarında olduğu gibi. 

AĢağıdaki bölümde kansere iliĢkin tutumlarla ilgili çalıĢmalara yakından 

bakılmıĢtır. 

2.5.1.Kansere ĠliĢkin Tutumlarla Ġlgili YapılmıĢ ÇalıĢmalar 

Amerika BirleĢik devletlerinde kansere iliĢkin bilgi düzeyi ve tutumlar 

konusunda yapılan çok değiĢkenli çalıĢmalar bazı benzer sonuçlar vermiĢtir. Ġki küçük 

çalıĢmada, Amerika BirleĢik Devletleri‟ndeki beyazların kanser ile ilgili olarak daha 

yüksek bilgi düzeyine sahip olduğu (Robinson, Kessler ve Naughton, 1991‟e atfen 

Meyerowitz ve ark., 1998) ve beyazların  Afrikalı-Amerikalılara oranla daha fazla 

belirti ve kanser tedavi yöntemi ismi sayabildiği gösterilmiĢtir (Michielutte ve Diseker, 

1982‟ye atfen Meyerowitz ve ark., 1998). 

Balcazar, Castro ve Krull (1995) hakim kültüre düĢük düzeyde uyum gösteren 

Meksikalı-Amerikalı kadınların “Kanser olduğum söylenir korkusu ile doktora 

gitmekten korkuyorum” ifadesini daha fazla desteklediklerini bulmuĢtur. Diğer bir 

çalıĢmada Latin asıllı Amerikalılar, kanseri Beyazlara oranla daha çok ölüm ile 

iliĢkilendirmiĢtir. Jepson ve Chaiken‟de (1990) kansere iliĢkin korkunun, bu hastalık ile 
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ilgili sistematik bilgi edinme süreçlerini engellediğini bulmuĢtur (Meyerowitz ve ark., 

1998). Kansere iliĢkin tutumlar konusunda benzer sonuçlar  Gany ve ArkadaĢlarının 

(2006) Amerika BirleĢik Devletleri‟nde beĢ farklı göçmen grubuyla (Haiti, Karayip, 

Latin, Kore ve Çin asıllı göçmenler) gerçekleĢtirdiği çalıĢmada da elde edilmiĢtir. Bu 

çalıĢmada, katılımcıların büyük çoğunluğu kanseri ölüm ve korku ile eĢit tutmuĢtur. Her 

gruptan katılımcılar, tarama programlarına katılmamalarının nedenlerinden birini  

kanser olabileceklerini öğrenmekten korkmaları olarak belirtmiĢlerdir.Yine aynı 

çalıĢmada her gruptan katılımcılar inanç ve pozitif tutumun kanser tedavisinde ve sağ 

kalımda önemli olduğunu vurgulamıĢlardır.  

Ġtalya‟da Di Mola ve Crisci‟nin (2001) ölüm ve ölmek üzere olmaya iliĢkin 

tutumları incelediği bir çalıĢmada, en çok korkulan ölüm nedeni olarak  katılımcıların 

%47‟si kanseri göstermiĢtir. 

Kanser ve ölümü eĢ görmeye yönelik bezer sonuçlar Gotay ve arkadaĢlarının 

(2004) yaptığı Amerika ve Japonya örneklemlerini karĢılaĢtırdığı çalıĢmada da elde 

edilmiĢtir. Japonya‟da yaĢayan Japon katılımcılar kanseri çoğunlukla ölümle eĢ olarak 

görmüĢlerdir. Yine aynı çalıĢmada Amerikalı katılımcılar, Japon katılımcılara oranla 

kanserin günümüzde ve gelecekte tedavi edilebilirlik düzeyine iliĢkin daha pozitif tutum 

sergilemiĢlerdir.   

Hindistan Yeni Delhi‟de varoĢlarda yaĢayan insanlarla  Seth ve ArkadaĢlarının 

(2003) yürüttüğü çalıĢmada, katılımcıların sadece %2‟si yaygın kanser belirtilerini 

tanımlayabilmiĢtir. Buna rağmen katılımcıların %87‟si tütünün kanser için bir risk 

faktörü olduğunu bilmektedir. Ailelerinden birinin ya da kendilerinin kanser belirtisi 

gösterdiğinde tıbbi yardım aramaya dair tutumlarına bakıldığında katılımcıların büyük 

çoğunluğu hemen doktora baĢvuracağını ve tam tedavi alacaklarını belirtmiĢlerdir. 

ÇalıĢmada erkeklerin kadınlara oranla kansere iliĢkin daha pozitif tutum içerisinde 

olduğu bulunmuĢtur. 

Guam‟daki yerli halk ile yapılan bir çalıĢmada da katılımcıların %76 „sının 

kanser ile ilgili olarak endiĢe taĢıdığı, %64‟ünün inancın kanseri tedavi edebileciği 

yönünde tutumlara ve  %80‟inin sigara içmenin kanser nedeni olduğu bilgisine sahip 

olduğu; yine katılımcılarının çoğunun tibbi yardım ve tedaviye iliĢkin pozitif tutum 

sergiledikleri  sonuçları elde edilmiĢtir.  
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Türkiye‟de Çetingöz ve ArkadaĢlarının (2002) araĢtırmasında katılımcıların 

%78‟inin kansere iliĢkin bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu tespit edilmiĢtir. 

Katılımcıların %84‟ü eğer kanser tanısı almıĢ olsalardı, bunu bilmek isteyeceklerini 

belirtirken, katılımcıların sadece %63‟ü yakınlarının kanser tanısı hakkında 

bilgilendirilmelerini istediğini belirtmiĢtir. Turgay ve ArkadaĢlarının (2005) okul 

öğretmenlerinin bilgi ve tutumlarını ölçen çalıĢmada da katılımcıların çoğunun kansere 

iliĢkin risk faktörleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığı gösterilmiĢtir. 

Dent ve Goulston (1982)  toplum içerisindeki insanların, kansere iliĢkin 

tutumlarının sınırlarını ve çeĢitlerini belirlemek, ayrıca kansere iliĢkin tutumların 

anlaĢılmasında öne çıkan boyutları keĢfetmek için tutum ölçeği geliĢtirmiĢlerdir. 

GeliĢtirdikleri ölçek anksiyete, kontrole iliĢkin kadercilik, önlemeye iliĢkin kadercilik 

ve inkar alt boyutlarından  oluĢmuĢtur. 

Bu çalıĢmada, Türkiye‟deki insanların kansere ve kanser hastasına iliĢkin 

tutmları incelenmek istenmiĢtir. Bu nedenle, mevcut literatürdeki anksiyete, korku, 

kaderciliğe iliĢkin diğer bulgularda göz önünde bulundurularak Dent ve Goulston‟un 

geliĢtirdiği “Kansere ĠliĢkin Tutumlar Ölçeği” kullanılmıĢtır. Kanserin çağrıĢımları, 

kanserin tedaviedilebilirliği vb. gibi literatür ile örtüĢen konulara iliĢkin tutumları 

incelemek için ek madde ve sorular eklenmiĢtir. Ayrıca çalıĢmada, daha önceki “Sağlık 

ve Hastalık” bölümünde açıklanan “Sağlık Ġnanç Modeli”nin alt boyutlarından biri olan 

ve sağlık davranıĢının ortaya çıkmasında diğer alt boyutlarla korelasyon gösteren 

“Sağlık Motivasyonu Ölçeği” eklenerek, hem ölçekten elde edilecek sonuçlar hem de 

sağlık motivasyonu ve kansere iliĢkin tutumlar arasında iliĢki incelenmek istenmiĢtir.    

 Bununla birlikte, literatürde kanser hastasına iliĢkin stigmatizasyon 

çalıĢmalarından yola çıkarak; katılımcıların kanser hastasından kaçınma ve kanser 

hastasını suçlama düzeylerini ölçmek amaçlı iki madde daha eklenmiĢtir.       
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3.GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu bölümde önceki bölümlerde özetlenmeye çalıĢılan kavramsal çerçevelerin 

oluĢturduğu alan araĢtırmasının yöntemi ve uygulama süreci üzerinde durulacaktır. 

Öncelikle araĢtırmanın genel olarak yöntemi ve örneklem grubu tanıtılacak ve daha 

sonra araĢtırmanın genel amaçlarına uygun bilgi sağlamak amacıyla kullanılan araçlara 

yer verilecektir. 

3.1. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

Bu çalıĢma bir alan araĢtırması olarak düzenlenmiĢtir. Kansere ve kanser 

hastalarına iliĢkin tutumların incelenmesi amacıyla bu araĢtırma için hazırlanmıĢ olan 

bir anket formu  araĢtırmacının katılımcıların tamamıyla yüz yüze görüĢmesi yoluyla 

uygulanmıĢtır.  

3.2. ÖRNEKLEM 

AraĢtırmanın örneklemi 145 kadın ve 130 erkek olmak üzere toplam 275 kiĢiden 

oluĢmaktadır. Tüm katılımcılar tesadüfi örnekleme yoluyla seçilmiĢtir. Örneklemin yaĢ 

ortalaması X= 35,75; sd= 11,423‟tür. Katılımcıların %51,3‟ü Ġstanbul, %48,7‟si ise 

Ġzmir‟de yaĢayan katılımcılardır. Ġstanbul‟da yaĢamakta olan katılımcıların, Ġstanbul‟da 

yaĢama süresinin ortalaması X=23,90; sd=13,849, Ġzmir‟de yaĢamakta olan 

katılımcıların bu Ģehirde yaĢama sürelerinin ortalaması ise X=24,94; sd=15,797‟dir. 

Tüm örnekleme araçlar bölümünde tanıtılmıĢ olan anket formu uygulanmıĢtır. Bu 

bölümde tüm örneklemin çeĢitli değiĢkenler açısından gösterdikleri özellikler 

sunulacaktır. 

3.2.1. Tüm Örneklemin ÇeĢitli DeğiĢkenler Açısından Gösterdikleri 

Özellikler  

a. Cinsiyet 

Örneklemde 145 kadın ve 130 erkek yer almaktadır. Kadınlar örneklemin % 

52,7‟sini oluĢtururken, erkekler örneklemin % 47,3‟ünü oluĢturmaktadır.  

b. YaĢ 

Katılımcıların yaĢ dağılımına bakıldığında %12,7‟sinin 18-24 yaĢ grubuna, 

%29,5‟inin 25-30 yaĢ grubuna, %29,1‟inin 31-40 yaĢ grubuna, %16‟sının 41-50 yaĢ 
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grubuna ve % 12,7‟sinin de 51 yaĢ ve üstü yaĢ grubuna dahil olduğu görülmektedir. 

Örneklemde yer alan katılımcılar arasında en düĢük yaĢ 18 ve en yüksek yaĢ 81‟dir.  

Tablo 3.2.1. Tüm Örneklemin YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı 

 YaĢ Grupları Sıklık Yüzde 

18-24 yaĢ 35 12,7 

25-30 yaĢ 81 29,5 

31-40 yaĢ 80 29,1 

41-50 yaĢ 44 16,0 

51 yaĢ ve üzeri 35 12,7 

Toplam 275 100,0 

 

c. Medeni Durum 

Örneklemin medeni duruma göre dağılımı aĢağıdaki tabloda  sunulmaktadır.  

Tablo 3.2.2.Tüm Örneklemin Medeni Duruma Göre Dağılımı 

 Medeni Durum Sıklık Yüzde 

Evli 150 55,1 

Bekar 105 38,6 

Dul 4 1,5 

BoĢanmıĢ 13 4,8 

Yanıt vermeyen 3 1,1 

Toplam 275 100,0 

 

Tabloda görüldüğü üzere katılımcıların %55.1‟i evli,  %38,6‟sı bekar , % 4,8‟i 

boĢanmıĢ, %1,5‟i  duldur. Uygulamaya katılanların %1,1 „i  ise medeni durum ile ilgili 

soruyu boĢ bırakmıĢlardır. 

d. Gelir Düzeyi  

Tüm örneklemin gelir düzeyine göre dağılımı aĢağıdaki tabloda sunulmaktadır. 

Tablo 3.2.3.Tüm Örneklemin Gelir Düzeyine Göre Dağılımı 

 Gelir Grupları Sıklık Yüzde 

500 TL'den az 14 5,2 

501-1000 TL 61 22,5 

1001-1500 TL 69 25,5 

1501-2000 TL 43 15,9 

2000 TL'den fazla 84 31,0 

Yanıt vermeyen 4 1,5 

Toplam 275 100,0 

Tabloda görüldüğü üzere örneklemin büyük çoğunluğunu orta ve üst gelir 

düzeyine sahip kiĢiler oluĢturmaktadır. Örneklemin %5,2 500 TL.‟den az, %22,5‟inin  

501-1000 TL. arasında, %25,5‟inin 1001-1500 TL. arasında, %15,9‟unun 1501-2000 
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TL. arasında, %31‟inin ise 2000 TL‟den fazla gelir düzeyine sahip olduğu 

görülmektedir.  

e. Eğitim Düzeyi:  

Örneklemin eğitim düzeyine göre dağılımı aĢağıdaki tabloda sunulmaktadır. 

Tablo 3.2.4. Tüm Örneklemin Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 

 Eğitim Düzeyi Sıklık Yüzde 

Okur-yazar 5 1,8 

Ġlkokul mezunu 37 13,5 

Ortaokul mezunu 33 12,0 

Lise mezunu 99 36,0 

Üniversite ve üstü 101 36,7 

Toplam 275 100,0 

 

Tabloda görüldüğü üzere örneklemin %1,8‟ini okur-yazar, %13,5‟ini ilkokul 

mezunu, %12‟sini ortaokul mezunu, %36‟sını lise mezunu %36,7‟sinin üniversite, 

yüksek lisans veya doktora mezunu olan kiĢiler oluĢturmaktadır.  Örneklemin büyük 

çoğunluğunu lise ve üstü eğitim düzeyine sahip olan kiĢiler oluĢturmaktadır.  

f. Meslek 

Katılımcıların meslek dağılımları aĢağıdaki tabloda  sunulmaktadır. 

Tablo 3.2.5. Tüm Örneklemin Meslek Gruplarına Göre Dağılımı  

 Meslek Grupları Sıklık Yüzde 

Vasıfsız iĢçi 51 30,9 

Vasıflı iĢçi 9 5,5 

ĠĢsiz 2 1,2 

Memur 54 32,7 

Serbest Meslek 28 17,0 

Özel sektörde çalıĢan 21 12,7 

ÇalıĢmayan katılımcılar  110 40,0 

Toplam 275 100,0 

 

Örneklemin %30,9‟unu vasıfsız iĢçiler, %5,5‟ini vasıflı iĢçiler, %1,2‟sini 

iĢsizler, %32,7‟sini memurlar, %17‟sini serbest mesleğe sahip olan kiĢiler, %12,7‟sini 

özel sektörde çalıĢan kiĢiler oluĢturmaktadır.ÇalıĢmayan katılımcılar ise örneklemin 

%40‟ını oluĢturmaktadır. ÇalıĢmayan katılımcılar gurubunu ev hanımları, öğrenciler ve 

emekliler oluĢturmaktadır.    
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g. Bulundukları Kentte YaĢama Süresi:  

Tablo 3.2.6. Tüm Örneklemin Kentte YaĢama Süresine Göre Dağılımı 

 Kentte YaĢama Süresi Sıklık Yüzde 

1-5 yıl arası 34 12,8 

6-10 yıl arası 30 11,3 

11-20 yıl arası 42 15,8 

21-30 yıl arası 74 27,9 

31-40 yıl arası 51 19,2 

41 yıl ve üzeri 34 12,8 

Yanıt vermeyen 10 3,6 

Toplam 275 100,0 

 

Örneklemin %12,8‟i 1-5 yıl arası, %11,3‟ü 6-10 yıl arası, 15,8‟i 11-20 yıl arası, 

%27,9‟u 21-30 yıl arası, %19,2‟si 31-40 yıl arası, %12,8‟i 41 yıl ve üzeri bir süredir 

bulundukları kentte  yaĢamaktadırlar. Örneklemin %3,6‟sı ise  bulundukları kentte 

yaĢam süresi ile ilgili soruyu boĢ bırakmıĢlardır. 

3.2.2. Ġstanbul Ve Ġzmir’de YaĢamakta Olan Katılımcıların ÇeĢitli DeğiĢkenler 

Açısından Gösterdikleri Özellikler 

Tablo 3.2.7. Ġstanbul ve Ġzmir’de YaĢamakta Olan Katılımcıların ÇeĢitli DeğiĢkenler Açısından Gösterdikleri Özellikler 

 Ġstanbul (%) Ġzmir (%) 

Cinsiyet   

Kadın 55,3 50,0 
Erkek 44,7 50,0 

   

Eğitim   
Okur-yazar 2.1 1.5 

Ġlkokul mezunu 15.6 11.2 

Ortaokul mezunu 12.1 11.9 
Lise mezunu 30.5 41.8 

Üniversite ve üstü 39.7 33.6 

   

Gelir   

500 TL'den az 5.8 4.5 

501-1000 TL 18.1 27.1 
1001-1500 TL 25.4 25.6 

1501-2000 TL 15.9 15.8 

2000 TL'den fazla 34.8 27.1 
Yanıt vermeyen 2.1 0.7 

   

Meslek   
Vasıfsız iĢçi 27.6 34.6 

Vasıflı iĢçi 3.4 7.7 

ĠĢsiz 2.3 - 
Memur 34.5 30.8 

Serbest Meslek 19.5 14.1 

Özel sektörde çalıĢan 12.6 12.8 

   

   

Kentte YaĢama Süresi   

1-5 yıl arası 11.0 14.7 

6-10 yıl arası 12.5 10.1 

11-20 yıl arası 16.9 14.7 
21-30 yıl arası 28.7 27.1 

31-40 yıl arası 19.9 18.6 

41 yıl ve üzeri 11.0 14.7 
Yanıt vermeyen 3.5 3.7 
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3.3.KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER 

3.3.1.AraĢtırmada Kullanılan Anket Formu:  

AraĢtırmanın amaçları doğrultusunda bu araĢtırma için, benzer araĢtırmalarda 

kullanılmıĢ anket formları da dikkate alınarak hazırlanan bir anket formu kullanılmıĢtır. 

Anket formunun alt bölümleri aĢağıda sunulmaktadır  

a. Sosyo-demografik Sorular: AraĢtırmanın amaçları doğrultusunda 

katılımcıların cinsiyet, yaĢ, medeni durum, eğitim düzeyi ve gelir düzeyi gibi 

öğrenilmesi gereken sosyo-demografik özelliklerine iliĢkin bilgileri edinmeye yönelik 

sorulardır. 

b. Kentsel Deneyime ĠliĢkin Sorular: YaĢanmakta olan kent ve bu  kentte 

yaĢama süresi hakkında bilgi edinmeyi amaçlayan sorulardır.  

c. Sağlık Motivasyonu Ölçeği: Bu bölümde Champion V. Tarafından 

kadınların meme kanseri ve kendi kendine meme muayenesi ile ilgili inanç ve 

tutumlarını saptamak için geliĢtirilmiĢ olan Champion Sağlık Ġnanç Modeli Ölçeği‟nin 

“Sağlık Motivasyonu Ölçeği” alt boyutu kullanılmıĢtır. Champion Sağlık Ġnanç Modeli 

Ölçeği‟nin Türkiye için uyarlanması Karayurt (2007) tarafından yapılmıĢtır. Sağlık 

Motivasyonu alt boyutunda 7 madde bulunmaktadır. Bu çalıĢmada alt boyuta 

“Sağlığımı kötü etkileyecek alıĢkanlıklardan (sigara, alkol kullanımı vb.) uzak 

dururum” maddesi araĢtırmacı tarafından eklenmiĢtir. Karayurt‟un yaptığı çalıĢmada 

Sağlık Motivasyonu alt boyutuna iliĢkin iç tutarlılık katsayısı .78‟dir. Ölçeğin bu 

çalıĢmadaki iç tutarlılık katsayısı ise .73‟tür.  

d. Kanser kelimesine iliĢkin çağrıĢım sorusu: Bu soruda kanser kelimesine 

iliĢkin çağrıĢımlar belirlenmek istenmiĢtir. “Kanser, deyince aklınıza gelen ilk kelime 

ya da kelime öbeğini lütfen yazınız.” Ģeklinde açık uçlu soru biçiminde hazırlanmıĢtır. 

e. Kanserin nedenlerine iliĢkin bilgi düzeyini ölçmeye yönelik soru: Bu soru 

kanserin nedenlerine iliĢkin bilgi düzeyini ölçmeye yönelik olarak anket formuna 

eklenmiĢtir. “Sizce kanserin nedenleri ne olabilir?” Ģeklinde açık uçlu soru biçiminde 

hazırlanmıĢtır. Katılımcıları yönlendirmemek ve varsa yanlıĢ inanıĢları da ölçebilmek 

amacıyla çoktan seçmeli soru formatı kullanılmamıĢtır. 
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f. Kanser Deneyimine ĠliĢkin Sorular: Kanser deneyimine iliĢkin bilgi 

edinmek amaçlı kullanılmıĢ sorulardır. “Siz, kendiniz hiç kanser oldunuz mu? sorusu 

“evet” ya da “hayır” Ģeklinde cevaplandırılabilmektedir. Diğer “Yakınlarınız arasında 

kanser hastası olan biri hiç oldu mu?” sorusu yine “evet” ya da “hayır” Ģeklinde 

cevaplandırılabilmekte; eğer verilen cevap “evet” ise kanser hastası kiĢinin yakınlık 

derecesi açık uçlu soru formatında sorulmaktadır.   

g. Kanser ve Kanser Hastasına ĠliĢkin Tutumlar Ölçeği: Bu bölümde Dent ve 

Goulston‟un geliĢtirdiği kansere iliĢkin tutum ölçeği kullanılmıĢtır. 12 maddelik ölçeğin 

12 maddesi de çalıĢmada kullanılmıĢtır. Likert tipi bir tutum ölçeği olup, “kesinlikle 

katılmıyorum”dan “tamamen katılıyorum”a doğru giden 5‟li bir skalada 

değerlendirilmektedir. Ölçek maddeleri Ġngilizceden Türkçeye çevrildikten sonra alanda 

uzman iki sosyal psikolog tarafından kontrol edilmiĢtir.  

Dent ve Goulston‟un geliĢtirdiği kansere iliĢkin tutum ölçeği dıĢında bu 

araĢtırmanın amaçları doğrultusunda benzer araĢtırmalarda kullanılmıĢ anket formları 

da dikkate alınarak  kansere iliĢkin 7 tutum maddesi daha eklenmiĢtir. Bu 7 tutum 

maddesi de Likert tipi olup, yine “kesinlikle katılmıyorum”dan  “tamamen 

katılıyorum”a doğru giden 5‟li bir skalada değerlendirilmiĢtir. 

Son olarak da kanser hastasına iliĢkin tutumları ölçmek için iki madde 

eklenmiĢtir. Bu iki madde Likert tipi olup, “kesinlikle katılmıyorum”dan “tamamen 

katılıyorum”a doğru giden 5‟li bir skalada değerlendirilmektedir. Bu maddeler Kanser 

hastasına iliĢkin suçlama ve stigmayı ölçmeye  yönelik  olarak hazırlanmıĢtır.  

           Ölçekte yer alan 21 madde için gerçekleĢtirilen güvenirlik analizi sonucunda, 

ölçeğin iç tutarlılık katsayısının .77 olduğu saptanmıĢtır.  

h. Kanser Tedavisinde Etkili Olduğu DüĢünülen Faktörleri Puanlandırma 

Soruları: Kemoterapi, radyoterapi, cerrahi müdahale gibi kanserin en bilinen tedavi 

yöntemlerinin etkililiğine dair tutumları değerlendirmek için bir puanlandırma sorusu 

hazırlanmıĢtır. Tedavi yönteminin isminin yanında, 1 hiç etkili değil‟den 7 çok etkili‟ye 

doğru giden 7‟li bir skalada değerlendirme yapmak amacıyla  boĢ puan hanesi 

konulmuĢtur. Hastalık sürecinde hastanın yaĢam kalitesini artırmaya yönelik psikolojik 

destek, psikiyatrik destek gibi destek tedavileri ile daha spekülatif zeminde yer alan 

mücadele azmi, olumlu düĢüme ve Ģifalı bitkiler de kanserin tedavisinde ne derece etkili 

oldukları açısından yine 1 hiç etkili değil‟den 7 çok etkili‟ye doğru giden 7‟li bir 
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skalada değerlendirilmektedir. Bu maddeler ne derece tedavi yöntemi olarak ve tedavide 

ne derece etkili olduklarına dair algılamaları ölçmek için eklenmiĢtir.  

ı. Kanser Tedavisine ĠliĢkin Tutum Soruları: Günümüzde ve gelecekte 

kanserin tedavi edilebilirliğine dair tutumları ölçmek için, “sizce kanser, günümüzde ne 

ölçüde tedavi edilebilir bir hastalıktır?” ve “sizce kanser, gelecekte ne ölçüde tedavi 

edilebilir bir hastalık olacaktır?” soruları anket formuna eklenmiĢtir. Günümüzde ne 

ölçüde tedavi edilebilir sorusu  “kesinlikle tedavi edilemez”den “kesinlikle tedavi 

edilebilir”e doğru giden 5‟li bir skalada ; gelecekte ne ölçüde tedavi edilecek sorusu 

“kesinlikle tedavi edilemeyecek”ten “kesinlikle tedavi edilecek”e doğru giden 5‟li bir 

skalada değerlendirilmektedir.  

i. Dini Ġnanç: Dini inancın günlük yaĢamda ne düzeyde etkili olduğuna dair 

bilgi edinmek amacıyla sorulmuĢtur. “Dini inancınız, günlük yaşamınızda ne düzeyde 

etkilidir?” sorusu “hiç etkili değil”den “çok etkili” ye doğru giden 5‟li bir skalada 

değerlendirilmektedir.   

3.4.VERĠLERĠN ANALĠZĠ 

Ġstatistiksel analizler için SPSS Ġstatistik Paket Programı kullanılmıĢtır. Amaca 

uygun olarak frekans analizleri ve varyans analizi modelleri kullanılmıĢtır. Grafik ve 

tabloların çizimi ise SPSS, Excel ve Word programları kullanılarak yapılmıĢtır.  

AraĢtırmada yer alan açık uçlu sorulardan elde edilen yanıtlar çeĢitli içerik 

analizi teknikleri ile incelenmiĢtir.  
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4. BULGULAR 

AraĢtırmadan elde edilen bulgular yedi ana bölümde sunulmaktadır. Ġlk bölümde 

tüm katılımcıların araĢtırmanın amaçları doğrultusunda hazırlanan anket formunda yer 

alan tüm değiĢkenler açısından gösterdikleri genel özelliklere, ikinci bölümde Sağlık 

Motivasyonu Ölçeğinden elde edilen bulgulara, üçüncü bölümde Kansere ĠliĢkin 

Tutumlar Ölçeğinden elde edilen bulgulara, dördüncü bölümde kanser tedavisinde etkili 

olduğu düĢünülen yöntemlere iliĢkin bulgulara yer verilmiĢtir. BeĢinci bölümde kanser 

hastalığının günümüzde ve gelecekte tedavi edilebilirliğine iliĢkin görüĢlerden elde 

edilen bulgular, altıncı bölümde ise dini inancın günlük yaĢama etkisinin çeĢitli 

değiĢkenlerle iliĢkisinin incelenmesi yer almaktadır. Son bölümde de kansere iliĢkin 

tutumların çoklu doğrusal regresyon analizi ile incelenmesi sonucu elde edilen 

bulgulara değinilmiĢtir.  

4.1.TÜM KATILIMCILARIN ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN 

GÖSTERDĠKLERĠ GENEL ÖZELLĠKLER 

Tüm örneklemde yer alan 275 kiĢinin, anket formunda yer alan çeĢitli 

değiĢkenler açısından gösterdikleri özellikler, aĢağıda anket formunda yer alan sıra ile 

sunulmaktadır.  

4.1.1.Tüm Katılımcıların Sağlık Motivasyonu Ölçeği’nden Aldıkları Puan 

Ortalamaları 

Tüm katılımcıların Sağlık Motivasyonu Ölçeğinde yer alan her bir maddeden 

aldıkları puan ortalamaları en yüksek puan ortalamasına sahip maddeden, en düĢük 

puan ortalamasına sahip maddeye doğru ilerleyen bir biçimde aĢağıda yer alan Tablo 

4.1.1‟de sunulmaktadır. 

Tablo 4.1.1.Tüm Katılımcıların Sağlık Motivasyonu Ölçeğinde Yer Alan Her Bir Maddeden Aldıkları Puan 

Ortalamaları  

  Yanıtlayan 

Kişi Sayısı 

En Düşük 

Puan 

En Yüksek 

Puan 

Puan 

Ortalaması 

Standart 

Sapma 

Sağlık sorunlarını erken saptamak isterim 270 1,00 5,00 4,59 ,851 

Sağlıklı olmayı sürdürmek benim için önemlidir 272 1,00 5,00 4,58 ,783 

Sağlığımı geliĢtirecek aktivitelerde bulunmamın 

önemli olduğunu düĢünüyorum 

271 1,00 5,00 4,08 ,952 

Sağlığımı geliĢtirmek için yeni bilgiler 

araĢtırırım 

258 1,00 5,00 3,64 1,075 

Sağlığımı kötü etkileyecek alıĢkanlıklardan 

(sigara, alkol kullanımı vb.) uzak dururum 

272 1,00 5,00 3,44 1,501 

Dengeli beslenirim 265 1,00 5,00 3,24 1,162 

Düzenli egzersiz (spor) yaparım 272 1,00 5,00 2,81 1,188 

Hasta olmasam bile sağlık kontrollerimi düzenli 

olarak yaptırırım 

271 1,00 5,00 2,57 1,211 
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Tablo 4.1.1.‟de görüldüğü üzere “Sağlık sorunlarını erken saptamak isterim” 

maddesi, en düĢük puanın 1 en yüksek puanın ise 5 olduğu bir puan aralığında, 4,59 

puan ortalaması ile en yüksek ortalama değerine sahip iken, “Hasta olmasam bile sağlık 

kontrollerini düzenli olarak yaptırırım” maddesi 2,57 puan ortalaması ile en düĢük puan 

ortalamasına sahiptir.  

4.1.2.Kanser Deyince Akla Gelen Kelime Ya Da Kelime Öbekleri Ve 

Kanserin Nedenlerine ĠliĢkin Yanıtlar 

Katılımcılara, kanser hastalığına iliĢkin akıllarına gelen kelime ya da kelime 

öbekleri ile kanser hastalığının nedenlerine iliĢkin görüĢleri sorulmuĢ ve bu sorulara 

verilen yanıtlar aĢağıda sırasıyla sunulmuĢtur.  

Tablo 4.1.2. Tüm Katılımcıların Kanser Deyince Akıllarına Gelen 

Kelime ya da Kelime Öbekleri 

 

Kanser deyince akla gelen  

kelime ya da kelime öbeği 

 

Sıklık 

 

% 

Ölüm-son 116 37,3 

Acı-Yakınların kaybı 28 9,0 

En kötü-zor hastalık 28 9,0 

Mücadele-zorlu bir tedavi süreci 27 8,7 

Kanser türleri-tıbbi terimler 20 6,4 

Korku-ölüm korkusu-endiĢe 20 6,4 

Kansere neden olan kötü alıĢkanlıklar-bakımsızlık 18 5,8 

Erken teĢhis-tedavi 12 3,9 

ġansızlık 11 3,5 

Stres-sıkıntı-üzüntü 10 3,2 

Kemoterapi 9 2,9 

YaĢamın değiĢmesi 4 1,3 

HesaplaĢma-imtihan 2 0,6 

Psikolojik destek 2 0,6 

Tehlike 2 0,6 

Saç dökülmesi 1 0,3 

Sinsi ilerleyen bir hastalık 1 0,3 

Toplam 311 100,0 

 

Tablo 4.1.2.‟de katılımcıların kanser deyince akıllarına gelen kelime ya da 

kelime öbekleri en yüksek belirtilme sıklığından en düĢük belirtilme sıklığına göre 

sıralanmıĢ olarak sunulmaktadır. Tablodan da izleneceği üzere, “Ölüm, son (%37,3), 

acı-yakınların kaybı (%9), en kötü-zor hastalık olması (%9)” katılımcıların en yüksek 

sıklıkla akıllarına gelen kelime ya da kelime öbekleri olmuĢtur. Bir diğer deyiĢle, 

kanserin katılımcılara en yüksek sıklıkla “ölüm, son, yakınların kaybı ve en kötü 
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hastalık” durumlarını çağrıĢtırdığı görülmüĢtür. Katılımcıların kanser deyince akılarına 

gelen diğer kelime ya da kelime öbekleri tablodan izlenebilir.  

 

Sizce Kanserin Nedenleri Ne olabilir? 

 

Fr. 

 

Belirtilen tüm  

yanıtlar içinde % 

Stres-sıkıntı 120 16,6 

Sigara kullanımı 112 15,4 

Genetik faktörler 83 11,4 

Dengesiz-sağlıksız beslenme 79 10,9 

Alkol kullanımı 58 8,0 

Hormonlu-sağlıksız besinler 44 6,1 

Çevre kirliliği 34 4,7 

Sağlıksız-düzensiz yaĢam 27 3,7 

Üzüntü 21 2,9 

Kötü yaĢam alıĢkanlıkları 20 2,8 

Kanserojen madde kullanımları-kimyasallar 12 1,7 

Madde kullanımı 9 1,2 

Radyasyon-Çernobil faciası 9 1,2 

Ġhmal-kendine dikkat etmeme 7 1,0 

YaĢam koĢulları-mücadelesi 7 1,0 

Zor yaĢam koĢulları 7 1,0 

BetonlaĢma-doğadan uzak yaĢam 6 0,8 

Hareketsizlik-spor yapmama 6 0,8 

Her Ģey 5 0,7 

Kader 5 0,7 

Teknolojik aletler 5 0,7 

Geçim Ģartları 4 0,6 

ĠĢ hayatı 4 0,6 

Tedavi olanaklarının bulunmaması 3 0,4 

Bünyenin zayıf olması 2 0,4 

Cehalet 2 0,4 

Doğal olmayan her türlü unsur 2 0,4 

Fizyolojik rahatsızlıklar 2 0,3 

GüneĢ-UV ıĢınları 2 0,3 

Kötü Ģans 2 0,3 

Mutsuzluk-huzursuz yaĢam 2 0,3 

Olumsuz-kötü düĢünceler 2 0,3 

YaĢam tarzı 2 0,3 

Yorgunluk 2 0,3 

Baz istasyonlar 1 0,1 

BulaĢıcı olması 1 0,1 

Dünya ekonomisinin geliĢmesiyle orantılıdır 1 0,1 

Evrimin tamamlanmaması 1 0,1 

Gürültü 1 0,1 

Kalitesiz ürünler 1 0,1 

Katkı maddelerinin etkileri 1 0,1 

Kendine çok güvenme 1 0,1 

Kilo 1 0,1 

PaylaĢımsızlık 1 0,1 

Sağlığına dikkat etmemek 1 0,1 

Sağlık kontrollerini önemsememek 1 0,1 

SanayileĢmenin getirdiği olumsuzluklar 1 0,1 

Ülke koĢulları 1 0,1 

Virüsler 1 0,1 

YanlıĢ ilaç kullanımı 1 0,1 

Yarın korkusu 1 0,1 

YaĢ 1 0,1 

Toplam 725 100,0 
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“Stres – sıkıntı (%16,6), sigara kullanımı (%15,4), genetik faktörler (%11,4), 

dengesiz ve sağlıksız beslenme (%10,9) ve alkol kullanımı (%8,0)” katılımcıların 

kanserin nedenlerine iliĢkin belirttiği ifadeler arasında ilk beĢ sırada yer almaktadır. Bir 

diğer deyiĢle katılımcıların büyük bir çoğunluğunun kanser hastalığının “stres, sıkıntı, 

sigara kullanımı, genetik faktörler, dengesiz ve sağlıksız beslenme ve alkol kullanımı” 

nedeniyle meydana geldiğini düĢündüğü görülmektedir. Katılımcıların kanserin 

nedenlerine iliĢkin belirttikleri diğer ifadeler ve belirtilme sıklıkları tablodan izlenebilir.  

4.1.3.Kanser Hastalığı Öyküsüne ĠliĢkin Verilen Yanıtlar 

Katılımcılara hem kendilerinde hem de yakın çevrelerinde kanser hastalığı 

öyküsünün olup olmadığı sorulmuĢ ve elde yanıtlar aĢağıda grafik olarak sunulmuĢtur.  

Kanser Hastalığı Öyküsü Olan Katılımcılar (%)

2,6

97,4

0 20 40 60 80 100 120

Evet

Hayır

 

Grafik 4.1.1. Kanser Hastalığı Öyküsü Olan Katılımcılar 

Katılımcıların %2,6‟sı kanser hastalığı öyküsü olduğunu, %97,4‟ü ise 

olmadığını belirmiĢtir.  

Yakınları Arasında Kanser Hastalığı Öyküsü 

Olan Katılımcılar (%)

67,8

32,2
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Evet

Hayır

 

Grafik 4.1.2. Yakınları Arasında Kanser Hastalığı Öyküsü Olan Katılımcılar 
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Yakınları arasında kanser hastalığı öyküsü olduğunu belirten katılımcıların 

yüzdesi %67,8‟dir. Katılımcıların yarısından fazlası yakın çevrelerinde (eĢ, anne, baba, 

kız-erkek kardeĢ, ikinci derece akraba, uzak akraba, arkadaĢ, iĢ arkadaĢı) kanser 

hastalığı öyküsü olduğunu belirtmiĢtir.  

Kanser Hastası Yakını Olan Katılımcıların Hasta Olarak Belittikleri 

Kişilerin Yakınlık Dereceleri (%)

5,6

22

41,8

28,2

2,3
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Grafik 4.1.3. Kanser Hastası Yakını Olan Katılımcıların Hasta Olarak Belirttikleri Kişilerin Yakınlık 

Dereceleri 

 

Kanser hastası yakını olan katılımcıların hasta olarak belirttikleri kiĢilerin 

yakınlık derecelerine bakıldığında, eĢinin kanser olduğunu belirten katılımcıların %2,3, 

anne-babası veya kardeĢlerinin kanser olduğunu belirten katılımcıların %28,2, ikinci 

derece akrabalarında kanser hastalığı olduğunu belirten katılımcıların %41,8, uzak 

akrabalarında bu hastalığın olduğunu belirtenlerin %22, kanser hastası arkadaĢ veya iĢ 

arkadaĢlarının olduğunu belirtenlerin ise %5,6‟lık bir yüzdeye sahip olduğu 

görülmektedir. Bu dağılımlardan da anlaĢılacağı üzere, katılımcıların en yüksek sıklıkla 

uzak akrabalarında daha sonra sırasıyla birinci derece akrabalarında, eĢlerinde ve 

arkadaĢlarında bu hastalığın görüldüğü saptanmıĢtır.  
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4.1.4.Tüm Katılımcıların Kansere ĠliĢkin Tutumlar Ölçeği’nde Yer Alan 

Her Bir Maddeden Aldıkları Puan Ortalamaları 

Tüm katılımcıların “Kansere ĠliĢkin Tutumlar Ölçeği”nde yer alan her bir 

maddeden aldıkları puan ortalamaları Tablo 4.1.4‟te sunulmaktadır.  

Tablo 4.1.4. Tüm Katılımcıların Kansere ĠliĢkin Tutumlar Ölçeğinde Yer Alan Her Bir Maddeden Aldıkları 

Puan Ortalamaları 

  Yanıtlayan 

Kişi Sayısı 

En 

Düşük 

Puan 

En 

Yüksek 

Puan 

Puan 

Ortalaması 

Standart 

Sapma 

Kanser olma düĢüncesi beni korkutuyor 270 1,00 5,00 3,98 1,249 

Kanser hakkında düĢünmek hoĢuma 

gitmez 

260 1,00 5,00 3,54 1,255 

Kanser olursam tüm hayatım değiĢir 269 1,00 5,00 3,43 1,212 

Bence, kanser ölüm demektir 269 1,00 5,00 3,31 1,379 

Kansere yakalanma olasılığı beni 

endiĢelendiriyor 

270 1,00 5,00 3,26 1,285 

Kanser olan kiĢiler, genellikle kendilerine 

ve sağlıklarına pek dikkat etmeyen 

insanlardır 

271 1,00 5,00 3,14 1,225 

Bir gün kanser olursam bunu o zaman 

düĢünürüm; Ģimdiden endiĢelenmeye 

gerek yok 

273 1,00 5,00 3,09 1,345 

Ailemden biri kansere yakalanırsa, kendim 

için de endiĢelenirim 

270 1,00 5,00 3,01 1,296 

Kanser olma düĢüncesi aklıma sık sık 

geliyor 

269 1,00 5,00 2,79 1,234 

Kanser olmam yakın çevremle iliĢkimi 

kötüleĢtirebilir 

267 1,00 5,00 2,74 1,302 

Radyo, TV, gazetelerdeki kanserle ilgili 

yayınlar, uyarılar ve konuĢmalar beni 

korkutur 

271 1,00 5,00 2,73 1,280 

Kaderimde varsa, ne yaparsam yapayım 

kanser olurum 

270 1,00 5,00 2,63 1,358 

Kanser bir kez bedenime girdi mi; ondan 

kurtulmak imkansızdır 

272 1,00 5,00 2,56 1,306 

Kanser olsaydım bunu bilmemeyi tercih 

ederdim 

267 1,00 5,00 2,50 1,552 

Kanser olunduğunda genellikle yapacak 

bir Ģey kalmamıĢ demektir 

269 1,00 5,00 2,49 1,259 

Kanseri önlemek için yapabileceğim hiçbir 

Ģey yok 

266 1,00 5,00 2,43 1,195 

DavranıĢlarımla ve yaĢam tarzımla kanser 

olma riskimi azaltabileceğimi 

düĢünüyorum 

270 1,00 5,00 2,37 1,109 

Tamamen iyileĢmiĢ bile olsa, geçmiĢinde 

kanser deneyimi olan biriyle evlenmek 

istemem 

269 1,00 5,00 2,36 1,272 

Kanser olsaydım, ailemin bunu bilmesini 

istemezdim 

263 1,00 5,00 2,34 1,380 

 

Kanserden korunmak için alıĢkanlıklarımı 

değiĢtirmem 

 

271 

 

1,00 

 

5,00 

 

2,32 

 

1,160 

Eğer, kanser olsaydım arkadaĢlarımın 

bunu bilmesini istemezdim 

268 1,00 5,00 2,32 1,261 
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Tablo 4.1.4‟ten de takip edilebileceği üzere “Kanser olma düĢüncesi beni 

korkutuyor” maddesi, 1 puanın en düĢük 5 puanın ise en yüksek değer olduğu puan 

aralığında, 3,98‟lik puan ortalaması ile en yüksek ortalamaya sahip maddedir. 

“Kanserden korunmak için alıĢkanlıklarımı değiĢtirmem”, “Eğer, kanser olsaydım 

arkadaĢlarımın bunu bilmesini istemezdim” maddeleri ise 2,32‟lik puan ortalaması 

değeri ile katılımcıların en düĢük puan ortalamasına sahip oldukları maddelerdir. 

Tablo 4.1.5. KATILIMCILARIN KANSERE ĠLĠġKĠN TUTUMLAR ÖLÇEĞĠNDE YER ALAN 

HER BĠR MADDEYE VERDĠKLERĠ YANITLARIN YÜZDELĠK DAĞILIMLARI 
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1. Kanser olma düĢüncesi beni korkutuyor. 7,8 7,0 10,7 27,8 46,7 

2.DavranıĢlarımla ve yaĢam tarzımla kanser olma riskimi 

azaltabileceğimi düĢünüyorum (ters çevrildi) 
24,2 34,8 25,9 10,0 5,2 

3.Kanseri önlemek için yapabileceğim hiçbir Ģey yok. 25,6 32,7 24,1 9,8 7,9 

4.Kanser olma düĢüncesi aklıma sık sık geliyor. 16,0 28,6 27,5 16,0 11,9 

5.Bence, kanser ölüm demektir. 14,5 13,4 25,3 19,7 27,1 

6.Kanser olmam yakın çevremle iliĢkimi kötüleĢtirebilir. 22,1 24,0 22,1 21,3 10,5 

7.Kanser olunduğunda genellikle yapacak bir Ģey kalmamıĢ demektir. 27,1 27,1 22,7 14,9 8,2 

8.Kanser olursam tüm hayatım değiĢir. 7,8 14,1 27,9 26,8 23,4 

9.Kanser olan kiĢiler, genellikle kendilerine ve sağlıklarına pek dikkat 

etmeyen insanlardır. (ters çevrildi) 
12,2 16,2 32,5 23,2 15,9 

10.Kanserden korunmak için alıĢkanlıklarımı değiĢtirmem. 28,8 31,7 22,5 11,8 5,2 

11.Kanser olsaydım, ailemin bunu bilmesini istemezdim. 38,4 23,2 15,2 12,2 11,0 

12.Kansere yakalanma olasılığı beni endiĢelendiriyor. 11,9 17,0 23,7 27,4 20,0 

13.Tamamen iyileĢmiĢ bile olsa, geçmiĢinde kanser deneyimi olan 

biriyle evlenmek istemem. 
33,5 25,7 19,3 14,5 7,1 

14.Bir gün kanser olursam bunu o zaman düĢünürüm; Ģimdiden 

endiĢelenmeye gerek yok. (ters çevrildi) 
14,7 22,7 20,9 22,3 19,4 

15.Eğer, kanser olsaydım arkadaĢlarımın bunu bilmesini istemezdim. 32,1 31,7 15,7 12,7 7,8 

16.Kaderimde varsa, ne yaparsam yapayım kanser olurum. 28,5 20,4 20,7 19,6 10,7 

17.Radyo, TV, gazetelerdeki kanserle ilgili yayınlar, uyarılar ve 

konuĢmalar beni korkutur. 
19,2 30,3 19,2 20,7 10,7 

18.Kanser bir kez bedenime girdi mi; ondan kurtulmak imkansızdır. 26,5 25,7 23,5 13,2 11,0 

19.Ailemden biri kansere yakalanırsa, kendim için de endiĢelenirim. 16,3 20,7 21,5 28,1 13,3 

20.Kanser hakkında düĢünmek hoĢuma gitmez. 10,0 9,6 22,7 31,2 26,5 

21.Kanser olsaydım bunu bilmemeyi tercih ederdim. 39,3 18,7 13,5 8,6 19,9 
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4.1.5.Kanser Tedavisine ĠliĢkin Verilen Yanıtlar 

Katılımcılara kanser tedavisinde etkili olduğu düĢünülen bir dizi ifade sunulmuĢ 

ve bu ifadeleri 1-7 arasında, 1 puan en düĢük puan 7 puanın ise en yüksek puan olduğu 

bir değer aralığında puanlandırmaları istenmiĢtir. Katılımcıların yanıtları doğrultusunda 

kanser hastalığının tedavisinde etkili olduğu düĢünülen her bir ifadeye verdikleri puan 

ortalamaları alındığında Tablo 4.1.6‟da sunulan dağılım elde edilmiĢtir. Tablodan da 

izleneceği üzere “Mücadele Azmi” 6,46‟lık puan ortalaması ile en yüksek, “ġifalı 

Bitkiler” ise 4,15‟lik puan ortalaması ile en düĢük değere sahip ifade olmuĢtur. Bir diğer 

deyiĢle, katılımcıların büyük bir çoğunluğu, kanser hastalığının tedavisinde mücadele 

azminin etkisinin yüksek olduğunu düĢündüğü söylenebilir. ġifalı Bitkiler ise, 

katılımcılara sunulan diğer ifadeler arasında kanser tedavisinde en düĢük etkiye sahip 

ifade olarak saptanmıĢtır.  

Tablo 4.1.6. Tüm Katılımcıların Kanser Hastalığının Tedavisine ĠliĢkin Belirtilen Ġfadelere 

Verdikleri Puanların Ortalamaları  

    Yanıtlayan 

Kişi Sayısı 

En Düşük 

Puan 

En Yüksek 

Puan 

Puan 

Ortalaması 

Standart 

Sapma 

1 Mücadele Azmi 268 1,00 7,00 6,46 1,119 

2 Olumlu DüĢünme 266 1,00 7,00 6,30 1,312 

3 EĢ/Aile Desteği 269 1,00 7,00 6,27 1,288 

4 Psikolojik Destek  269 1,00 7,00 6,02 1,434 

5 Sosyal Çevre/ArkadaĢ Desteği 267 1,00 7,00 5,88 1,483 

6 Psikiyatrik Destek 263 1,00 7,00 5,46 1,825 

7 Kemoterapi  266 1,00 7,00 5,30 1,647 

8 Cerrahi Müdahale 265 1,00 7,00 5,23 1,749 

9 Radyoterapi 254 1,00 7,00 4,92 1,786 

10 ġifalı Bitkiler 262 1,00 7,00 4,15 1,865 

 

Kanser Tedavisinde Etkili Olduğu DüĢünülen Diğer Faktörler: Kanser 

tedavisi ile iliĢkili ifadelerin yanı sıra etkili olduğu düĢünülen baĢka ifadeler de 

belirtilmiĢtir. Katılımcıların kanser tedavisinde etkili olduğunu düĢündükleri diğer 

ifadeler ve belirten kiĢi sayıları aĢağıda belirtilme sıklığına göre sunulmaktadır.  

Tablo 4.1.7.‟de sunulduğu üzere, katılımcıların kendilerine sunulan ifadeler 

dıĢında belirttikleri diğer ifadeler arasında “para-maddi durum, dini inanç, mutlu 

huzurlu bir ortam ve sağlıklı beslenme” en yüksek sıklıkla belirtilen ifadeler 

arasındadır. Katılımcıların belirttikleri diğer ifadeler tablodan takip edilebilir.  
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Tablo 4.1.7. Katılımcıların Kanser Tedavisinde Etkili Olduğunu DüĢündükleri Diğer Ġfadeler 

Diğer Ġfadeler  Belirten KiĢi Sayısı 

Para-maddi durum 5 

Dini inanç-dua-Allah'a tevekkül 4 

Mutluluk-yüksek moral-huzurlu ortam 4 

Sağlıklı beslenme-iyi bakım-sigara alkolden uzak durma 3 

YaĢamdan zevk almak 3 

Benzer hastalarla birlikte olmak 2 

Genetik ve tıbbi müdahale 2 

Kendine güvenmek 2 

Ortam DeğiĢikliği 2 

Spor-Egzersiz 2 

Doğayla iç içe yaĢamak 1 

Erken teĢhis 1 

Genç olmak 1 

Günlük yaĢamını devam ettirme 1 

Ġlaç tedavisi 1 

Sabır 1 

Sevmek-sevilmek 1 

Toplam 36 

 

Kanser tedavisinde etkili olduğu düĢünülen tedavilerin yanı sıra katılımcıların, 

günümüzde ve gelecekte bu hastalığın ne ölçüde tedavi edilebileceğine iliĢkin görüĢleri 

de alınmıĢtır. AĢağıda yer alan grafikte de sunulduğu üzere katılımcıların %34,6‟sı 

kanserin günümüzde tedavi edilebileceğini düĢündükleri, %60,1‟inin kısmen tedavi 

edilebileceğini ancak kısmen tedavi edilemeyeceğini, %4,8‟inin ise bu hastalığın tedavi 

imkanının olmadığını düĢündükleri görülmüĢtür.  

 

Grafik 4.1.4. Katılımcıların kanser hastalığının günümüzde ne ölçüde tedavi edilebileceğine ilişkin 

yanıtları 
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Katılımcıların kanser hastalığının gelecekte tedavi edilmesi hakkındaki 

görüĢlerine bakıldığında ise tedavi edileceği yönünde görüĢlerin günümüze kıyasla daha 

ağırlıklı olduğu görülmüĢtür. Katılımcıların %78,3‟ü kanser hastalığının gelecekte 

tedavi edilebileceğini düĢünmektedir. Tedavi edilemeyeceğini düĢünen katılımcıların 

yüzdesinin ise %2,5 olduğu saptanmıĢtır. Bir diğer ifade ile günümüz ve geleceğe 

iliĢkin görüĢler karĢılaĢtırıldığında, katılımcıların kanser hastalığının gelecekte daha 

yüksek oranda tedavi edilebileceğini düĢündükleri görülmektedir. Elde edilen bu 

dağılım aĢağıdaki grafikte sunulmaktadır.  

 

Grafik 4.1.5. Katılımcıların kanser hastalığının gelecekte ne ölçüde tedavi edilebileceğine ilişkin 

yanıtları 

 

4.1.6.Dini Ġnancın Günlük YaĢama Etkisi 

Katılımcılara dini inançlarının günlük yaĢamları üzerinde ne düzeyde etkili 

olduğu sorulmuĢ ve 1 Hiç Etkili Değil – 5 Çok Etkili arasında değiĢen bir skala üzerinde 

kendilerini değerlendirmeleri istenmiĢtir. Grafik 6‟da da görüleceği üzere, dini 

inançlarının günlük yaĢamlarında etkili ve çok etkili olduğunu düĢünen katılımcıların 

tüm örneklemin % 46,9‟unu, etkili olmadığını ve hiç etkili olmadığını belirten 

katılımcıların %22,9‟unu, kısmen etkili kısmen etkili olmadığını ifade eden 

katılımcıların ise %30,3‟ünü oluĢturduğu görülmüĢtür. Bir diğer deyiĢle, katılımcıların 

yarısına yakını, dini inançlarının günlük yaĢam pratikleri üzerinde etkili olduğunu ifade 

ettiği anlaĢılmıĢtır. 
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Grafik 4.1.6. Katılımcıların dini inançlarının günlük yaşamları üzerindeki etkilerine ilişkin yanıtları 

 

4.2.SAĞLIK MOTĠVASYONU ÖLÇEĞĠNDEN ELDE EDĠLEN 

BULGULAR 

Bu bölümde Sağlık Motivasyonu Ölçeğinden elde edilen bulgular 3 ana bölüm 

halinde sunulacaktır. Ġlk bölümde ölçekte yer alan maddeler ile gerçekleĢtirilen faktör 

analizi sonuçlarına, ikinci bölümde sağlık motivasyonu ölçeği toplam puan ortalamaları 

ve alt faktörlerden alınan puan ortalamalarının çeĢitli değiĢkenler ile iliĢkilerine ve son 

bölümde bu ölçekten elde edilen puan ortalamalarının kanser tedavisinde etkili olduğu 

düĢünülen ifadeler ile iliĢkilerine yer verilecektir.  

4.2.1.Sağlık Motivasyonu Ölçeğinde Yer Alan Maddelerin Faktör Analizi 

Sonuçları 

Sağlık Motivasyonu ölçeğine yapılan “Temel BileĢenler Faktör Analizi” 

sonucunda, iki temel alt faktörün belirdiği görülmüĢtür. Bu faktörler katılımcılar 

arasındaki varyansın % 57‟sini açıklamaktadır. Her bir faktöre dahil edilen maddeler 

aĢağıda yer alan Tablo 4.2.1„de sunulmaktadır. 
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Tablo 4.2.1. SAĞLIK MOTĠVASYONU ÖLÇEĞĠ FAKTÖR ANALĠZĠ SONUÇLARI 

  Faktörler 

DavranıĢ Niyet 

 Dengeli beslenirim ,810  

 Hasta olmasam bile sağlık kontrollerimi düzenli olarak yaptırırım ,768  

 Düzenli egzersiz (spor) yaparım ,747  

 Sağlığımı geliĢtirmek için yeni bilgiler araĢtırırım ,547 ,480 

 Sağlığımı kötü etkileyecek alıĢkanlıklardan (sigara, alkol kullanımı vb.) uzak 

dururum 

,422  

 Sağlıklı olmayı sürdürmek benim için önemlidir  ,871 

 Sağlık sorunlarını erken saptamak isterim  ,802 

 Sağlığımı geliĢtirecek aktivitelerde bulunmamın önemli olduğunu düĢünüyorum  ,715 

 

Tablodan da izleneceği üzere, Sağlık Motivasyonuna iliĢkin tutumların 

“DavranıĢ Alt Boyutunu” oluĢturan faktöre dahil edilen maddeler sırasıyla: “Dengeli 

beslenirim”, “Hasta olmasam bile sağlık kontrollerimi düzenli olarak yaptırırım”, 

“Düzenli egzersiz (spor) yaparım”, “Sağlığımı geliĢtirmek için yeni bilgiler araĢtırırım”, 

“Sağlığımı kötü etkileyecek alıĢkanlıklardan (sigara, alkol kullanımı vb.) uzak 

dururum” maddeleridir. Her bir maddenin bu faktörden aldıkları yükler tablodan 

izlenebilir. DavranıĢ faktöründe yer alan bu maddelerin içeriklerinden de anlaĢılacağı 

üzere, bu boyutta sağlıklı olmak amacıyla yapılan davranıĢlar (dengeli beslenme, sağlık 

kontrolü yaptırma, düzenli egzersiz yapma ve yeni bilgiler araĢtırma) yer almaktadır. 

Bir diğer deyiĢle bu alt boyuttan alının puanlar yükseldikçe, katılımcının sağlıklı olma 

yönündeki davranıĢ sıklığının da artacağı düĢünülebilir.  

Sağlık Motivasyonu‟na iliĢkin tutumların “Niyet Alt Boyutunu” oluĢturan 

faktöre dahil edilen maddeler ise sırasıyla: “Sağlığımı geliĢtirmek için yeni bilgiler 

araĢtırırım”, “Sağlıklı olmayı sürdürmek benim için önemlidir”, “Sağlık sorunlarını 

erken saptamak isterim”, “Sağlığımı geliĢtirecek aktivitelerde bulunmamın önemli 

olduğunu düĢünüyorum” maddeleridir. Her bir maddenin bu faktörden aldıkları yükler 

tablodan izlenebilir. Niyet faktöründe yer alan maddelerin içeriğine bakıldığında, bu 

boyutta sağlıklı olma konusundaki zihinsel pratikler yer almaktadır. Bir diğer deyiĢle, 

bu alt boyuttan alınan puanlar yükseldikçe, katılımcının sağlıklı olma yönündeki 

zihinsel çabasının da yükseleceği düĢünülebilir.  

Tablo 4.2.1‟den de görüleceği üzere “Sağlığımı geliĢtirmek için yeni bilgiler 

araĢtırırım” maddesi, hem DavranıĢ hem de Niyet faktöründen .40‟ın üzerinde yük 

alması nedeniyle, her iki faktöre de dahil edilmiĢtir. Sağlığı geliĢtirmek adına yeni 
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bilgiler araĢtırma, hem pratikte hem de zihinsel anlamda kiĢiyi meĢgul etmesi nedeniyle 

her iki faktörden de yük aldığı düĢünülmüĢtür.  

4.2.2.Sağlık Motivasyonu Ölçeğinin Alt Boyutları Arasındaki ĠliĢkiler 

Sağlık Motivasyonu Ölçeği‟nin faktör analizi ile incelenmesi sonucunda 

oluĢturulan “Niyet ve DavranıĢ” alt faktörlerinin, bu ölçekten elde edilen toplam puan 

ile korelasyonları incelendiğinde, Niyet Alt faktörünün .75, davranıĢ alt faktörünün ise 

.92 düzeyinde Sağlık Motivasyonu toplam puanı ile pozitif yönde korele olduğu 

görülmüĢtür.  

Ġki alt boyut arasındaki korelasyonel iliĢki incelendiğinde ise iki boyutun birbiri 

ile .48 düzeyinde pozitif yönde korele olduğu anlaĢılmıĢtır. Elde edilen bu bulgular 

Tablo 4.2.2.‟den izlenebilir.  

Tablo 4.2.2. SAĞLIK MOTĠVASYONU ÖLÇEĞĠ TOPLAM PUAN VE ALT BOYUTLARDAN 

ALINAN PUAN ORTALAMALARI ARASINDAKĠ PEARSON KORELASYON KATSAYILARI 

 Niyet 

Alt Faktörü 

DavranıĢ 

Alt Faktörü 

Sağlık Motivasyonu Ölçeği 

Toplam Puan 

,759 ** ,925** 

DavranıĢ 

Alt Faktörü 

,481**  

 

4.2.3.Sağlık Motivasyonu Ölçeğinden Alınan Toplam Puan Ortalamalarının 

ve Alt Faktör Puan Ortalamalarının ÇeĢitli DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi 

Bu bölümde katılımcıların, “Sağlık Motivasyonu Ölçeği” toplam puan 

ortalamalarının ve ölçek alt boyutlarından (Niyet ve DavranıĢ faktörleri)   aldıkları puan 

ortalamalarının sosyo-demografik değiĢkenlere (cinsiyet, yaĢ, eğitim düzeyi, gelir 

düzeyi, kanser yakını olup olmama ve kanser hastasının yakınlık derecesi) göre dağılımı 

sunulacaktır.  

Cinsiyet 

Kadın ve erkek katılımcıların “Sağlık Motivasyonu Ölçeği” toplam puan 

ortalamalarının ve ölçek alt boyutlarından (Niyet ve DavranıĢ faktörleri)   aldıkları puan 

ortalamalarının dağılımı aĢağıda sırasıyla sunulmaktadır.  
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Sağlık Motivasyonu Toplam Puanı  

Kadın ve erkek katılımcıların “Sağlık Motivasyonu Ölçeği”nden aldıkları 

toplam puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “bağlantısız örneklemler için 

t-testi” ile bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma 

olmadığı gözlenmiĢtir [t (247) = 0,971 p >.05 ]. AĢağıdaki grafikte bu sonuçların 

dağılımı gösterilmektedir.  

 

Grafik 4.2.1. Kadın ve Erkek Katılımcıların Sağlık Motivasyonu Ölçeği Toplam Puan Ortalamaları 

Niyet Alt Faktörü 

Kadın ve erkek katılımcıların “Niyet” alt boyutundan aldıkları puan 

ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “bağlantısız örneklemler için t-testi” ile 

bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma olmadığı 

gözlenmiĢtir [t (249) = 0,532 p >.05 ]. AĢağıdaki grafikte bu sonuçların dağılımı 

gösterilmektedir.  

 

Grafik 4.2.2. Kadın ve Erkek Katılımcıların Niyet Alt Boyutundan Aldıkları Puan Ortalamaları 
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Davranış Alt Faktörü 

Kadın ve erkek katılımcıların “Davranış” alt boyutundan aldıkları puan 

ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “bağlantısız örneklemler için t-testi” ile 

bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma olmadığı 

gözlenmiĢtir [t (250) = 1,218 p >.05 ]. AĢağıdaki grafikte bu sonuçların dağılımı 

gösterilmektedir.  

 

Grafik 4.2.3. Kadın ve Erkek Katılımcıların Davranış Alt Boyutundan Aldıkları Puan Ortalamaları 

YaĢ 

Farklı yaĢ grubundaki katılımcıların “Sağlık Motivasyonu Ölçeği” toplam puan 

ortalamalarının ve ölçek alt boyutlarından (Niyet ve DavranıĢ faktörleri)   aldıkları puan 

ortalamalarının dağılımı aĢağıda sırasıyla sunulmaktadır.  

Sağlık Motivasyonu Toplam Puanı  

Farklı yaĢ gruplarındaki katılımcıların “Sağlık Motivasyonu Ölçeği”nden 

aldıkları toplam puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü varyans 

analizi” ile bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma 

olmadığı gözlenmiĢtir [F(2,245) = 0,377 p > .05]. AĢağıdaki grafikte bu sonuçların 

dağılımı gösterilmektedir.  
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Grafik 4.2.4. Farklı Yaş Grubundaki Katılımcıların Sağlık Motivasyonu Ölçeği Toplam Puan 

Ortalamaları 

Niyet Alt Boyutu 

Farklı yaĢ gruplarındaki katılımcıların “Niyet” alt boyutundan aldıkları puan 

ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü varyans analizi” ile bakılmıĢ ve 

gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma olmadığı gözlenmiĢtir 

[F(2,250) = 0,056 p > .05]. AĢağıdaki grafikte bu sonuçların dağılımı gösterilmektedir.  

 

Grafik 4.2.5. Farklı Yaş Grubundaki Katılımcıların Niyet Alt Boyutundan Aldıkları Puan Ortalamaları 

Davranış Alt Boyutu 

Farklı yaĢ gruplarındaki katılımcıların “Davranış” alt boyutundan aldıkları puan 

ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü varyans analizi” ile bakılmıĢ ve 

gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma olmadığı gözlenmiĢtir 

[F(2,251) = 0,842 p > .05]. AĢağıdaki grafikte bu sonuçların dağılımı gösterilmektedir.  



 

 

 

50 

 

Grafik 4.2.6. Farklı Yaş Grubundaki Katılımcıların Davranış Alt Boyutundan Aldıkları Puan 

Ortalamaları 

 

Eğitim Düzeyi 

Farklı eğitim düzeyindeki katılımcıların “Sağlık Motivasyonu Ölçeği” toplam 

puan ortalamalarının ve ölçek alt boyutlarından (Niyet ve DavranıĢ faktörleri)   aldıkları 

puan ortalamalarının dağılımı aĢağıda sırasıyla sunulmaktadır.  

 

Sağlık Motivasyonu Toplam Puanı 

Farklı eğitim düzeyindeki katılımcıların “Sağlık Motivasyonu Ölçeği”nden 

aldıkları toplam puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü varyans 

analizi” ile bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma 

olmadığı gözlenmiĢtir [F(2,245) = 0,747 p > .05]. AĢağıdaki grafikte bu sonuçların 

dağılımı gösterilmektedir.  
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Grafik 4.2.7. Farklı Eğitim Düzeyindeki Katılımcıların Sağlık Motivasyonu Ölçeği Toplam Puan 

Ortalamaları 

Niyet Alt Boyutu 

Farklı eğitim düzeyindeki katılımcıların “Niyet” alt boyutundan aldıkları puan 

ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü varyans analizi” ile bakılmıĢ ve 

gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma olduğu gözlenmiĢtir 

[F(2,250) = 3,291 p < .05]. Farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını anlamak için 

gerçekleĢtirilen Scheffe çoklu karĢılaĢtırma testine baĢvurulmuĢ ve sonuçlara göre; 

“Lise” mezunu katılımcıların puan ortalamasının (X=17,24 S=2,854) “ilköğretim” 

mezunu katılımcıların puan ortalamasından (X=16,16 S=2,992) daha yüksek olduğu 

saptanmıĢtır. Bu sonuçların dağılımı aĢağıdaki grafikte gösterilmektedir. 

 

Grafik 4.2.8. Farklı Eğitim Düzeyindeki Katılımcıların Niyet Alt Boyutundan Aldıkları Puan 

Ortalamaları 

 

 



 

 

 

52 

Davranış Alt Boyutu 

Farklı eğitim düzeyindeki katılımcıların“Davranış” alt boyutundan aldıkları 

puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü varyans analizi” ile 

bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma olmadığı 

gözlenmiĢtir [F(2,251) = 0,234 p > .05]. AĢağıdaki grafikte bu sonuçların dağılımı 

gösterilmektedir.  

 

Grafik 4.2.9. Farklı Eğitim Düzeyindeki Katılımcıların Davranış Alt Boyutundan Aldıkları Puan 

Ortalamaları 

Gelir Düzeyi 

Farklı gelir düzeyindeki katılımcıların “Sağlık Motivasyonu Ölçeği” toplam 

puan ortalamalarının ve ölçek alt boyutlarından (Niyet ve DavranıĢ faktörleri)   aldıkları 

puan ortalamalarının dağılımı aĢağıda sırasıyla sunulmaktadır.  

Sağlık Motivasyonu Toplam Puanı  

Farklı gelir düzeyindeki katılımcıların “Sağlık Motivasyonu Ölçeği”nden 

aldıkları toplam puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü varyans 

analizi” ile bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma 

olmadığı gözlenmiĢtir [F(2,242) = 1,476 p > .05]. AĢağıdaki grafikte bu sonuçların 

dağılımı gösterilmektedir.  
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Grafik 4.2.10. Farklı Gelir Düzeyindeki Katılımcıların Sağlık Motivasyonu Ölçeği Toplam Puan 

Ortalamaları 

 

Niyet Alt Boyutu 

Farklı gelir gruplarındaki katılımcıların “Niyet” alt boyutundan aldıkları puan 

ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü varyans analizi” ile bakılmıĢ ve 

gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma olmadığı gözlenmiĢtir 

[F(2,247) = 2,124 p > .05]. AĢağıdaki grafikte bu sonuçların dağılımı gösterilmektedir.  

 

Grafik 4.2.11. Farklı Gelir Düzeyindeki Katılımcıların Niyet Alt Boyutundan Aldıkları Puan 

Ortalamaları 

Davranış Alt Boyutu 

Farklı gelir gruplarındaki katılımcıların “Davranış” alt boyutundan aldıkları 

puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü varyans analizi” ile 

bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma olmadığı 
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gözlenmiĢtir [F(2,248) = 0,601 p > .05]. AĢağıdaki grafikte bu sonuçların dağılımı 

gösterilmektedir.  

 

Grafik 4.2.12. Farklı Gelir Düzeyindeki Katılımcıların Davranış Alt Boyutundan Aldıkları Puan 

Ortalamaları 

 

Kanser Hastası Yakını Olup Olmama 

Yakınları arasında kanser hastası olan katılımcılar ile olmayan katılımcıların 

“Sağlık Motivasyonu Ölçeği” toplam puan ortalamalarının ve ölçek alt boyutlarından 

(Niyet ve DavranıĢ faktörleri)   aldıkları puan ortalamalarının dağılımı aĢağıda sırasıyla 

sunulmaktadır.  

Sağlık Motivasyonu Toplam Puanı  

Yakınları arasında kanser hastası olan ve olmayan katılımcıların “Sağlık 

Motivasyonu Ölçeği” toplam puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına 

“bağlantısız örneklemler için t-testi” ile bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılaĢma olmadığı gözlenmiĢtir [t (243) = 1,811 p >.05 ]. AĢağıdaki 

grafikte bu sonuçların dağılımı gösterilmektedir.  
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Grafik 4.2.13. Kanser Hastası Yakını Olan ve Olmayan Katılımcıların Sağlık Motivasyonu Ölçeği 

Toplam Puan Ortalamaları 

Niyet Alt Faktörü 

Yakınları arasında kanser hastası olan ve olmayan katılımcıların “Niyet” alt 

boyutundan aldıkları puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “bağlantısız 

örneklemler için t-testi” ile bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılaĢma olmadığı gözlenmiĢtir [t (248) = 0,769 p >.05 ]. AĢağıdaki grafikte bu 

sonuçların dağılımı gösterilmektedir.  

 

Grafik 4.2.14. Kanser Hastası Yakını Olan ve Olmayan Katılımcıların Niyet Alt Boyutundan Aldıkları 

Puan Ortalamaları 
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Davranış Alt Faktörü 

Yakınları arasında kanser hastası olan ve olmayan katılımcıların “Davranış” alt 

boyutundan aldıkları puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “bağlantısız 

örneklemler için t-testi” ile bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılaĢma olmadığı gözlenmiĢtir [t (248) = 1,591 p >.05 ]. AĢağıdaki grafikte bu 

sonuçların dağılımı gösterilmektedir.  

 

Grafik 4.2.15. Kanser Hastası Yakını Olan ve Olmayan Katılımcıların Davranış Alt Boyutundan Aldıkları 

Puan Ortalamaları 

 

4.2.4.Sağlık Motivasyonu Ölçeği Toplam Puan Ortalamalarının ve  Alt 

Boyut Puan Ortalamalarının Kanser Tedavisinde Etkili Olduğu DüĢünülen 

Yöntemler ile  ĠliĢkisinin Ġncelenmesi  

Sağlık Motivasyonu Toplam Puan Ortalamalarının, Niyet ve DavranıĢ Alt 

Faktörleri ile kanser tedavisinde etkili olduğu düĢünülen ifadelere verilen puan 

ortalamaları arasındaki iliĢkiler incelendiğinde, sağlık motivasyonu toplam puanının 

“eĢ/aile desteği, Ģifalı bitkiler, cerrahi müdahale, sosyal çevre-arkadaĢ desteği, mücadele 

azmi, psikolojik ve psikiyatrik destek” ile istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde pozitif 

yönde korele olduğu anlaĢılmıĢtır. Bir diğer deyiĢle, sağlık motivasyonu toplam puanı 

arttıkça yukarıda belirtilen ifadelere verilen puan ortalamalarının da arttığı veya tam 

tersi ifade ile sağlık motivasyonu toplam puanı düĢtükçe yukarıda belirtilen ifadelere 

verilen puan ortalamalarının da düĢtüğü söylenebilir.  
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Benzer bir açıklama diğer korelasyonel iliĢkiler için de söylenebilir. Niyet 

faktörü “Ģifalı bitkiler, psikolojik destek ve psikiyatrik destek” ile, davranıĢ faktörü de 

“eĢ/aile desteği, Ģifalı bitkiler, cerrahi müdahale, sosyal çevre-arkadaĢ desteği, mücadele 

azmi, psikolojik destek ve psikiyatrik destek” ile istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde 

pozitif yönde korelasyona sahiptir. Yukarıda belirtilen değiĢkenler arasındaki pozitif 

korelasyon iliĢkilerine iliĢkin Pearson korelasyon katsayıları Tablo 4.2.3.‟te 

sunulmaktadır.  

  Tablo 4.2.3. Sağlık Motivasyonu Toplam Puanı, Niyet ve DavranıĢ Faktörleri Ġle 

Kanser Tedavisinde Etkili Olduğu DüĢünülen Ġfadeler Arasındaki Pearson Korelasyon Katsayıları  

 Sağlık Motivasyonu Toplam Puan 

Ortalaması 

Niyet Faktörü DavranıĢ 

Faktörü 

Kemoterapi ,110 ,021 ,119 

EĢ/Aile Desteği ,144* ,081 ,155* 

ġifalı Bitkiler ,176** ,143* ,140* 

Cerrahi Müdahale ,129* ,105 ,132* 

Sosyal Çevre /ArkadaĢ 

Desteği 
,129* ,067 ,145* 

Olumlu DüĢünme ,117 ,086 ,104 

Mücadele Azmi ,136* ,060 ,151* 

Radyoterapi ,085 ,082 ,078 

Psikolojik Destek ,188* ,188* ,142* 

Psikiyatrik Destek ,179** ,163* ,156* 

 

4.3.KANSERE ĠLĠġKĠN TUTUMLAR ÖLÇEĞĠNDEN ELDE EDĠLEN 

BULGULAR  

Bu bölümde Kansere ĠliĢkin Tutumlar Ölçeğinden elde edilen bulgular altı alt 

bölüm halinde sunulacaktır. Ġlk bölümde ölçekte yer alan maddelerin faktör analizi 

sonuçlarına, ikinci bölümde faktör analizi sonucunda elde edilen alt faktörlerin birbiri 

ile iliĢkilerine, üçüncü bölümde bu faktörlerden alınan puan ortalamalarına yer 

verilecektir. Alt faktörlerden elde edilen puan ortalamalarının sosyo-demografik 

değiĢkenler ile iliĢkileri dördüncü bölümde, sağlık motivasyonu alt boyutları ile 

iliĢkileri beĢinci bölümde, kanser tedavisinde etkili olduğu düĢünülen faktörler ile 

iliĢkileri ise altıncı bölümde yer almaktadır.    

4.3.1. Kansere ĠliĢkin Tutumlar Ölçeğinde Yer Alan Maddelerin Açımlayıcı 

Faktör Analizi ile  Ġncelenmesi 

AraĢtırmanın amaçları doğrultusunda hazırlanan anket formunda, Kanser ve 

Kanser hastasına iliĢkin tutumların ölçülmesi amacıyla 21 maddeden oluĢan bir tutum 
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ölçeği kullanılmıĢtır. 21 maddeden oluĢan bu tutum ölçeğinin 12 maddesi Dent ve 

Goulston‟ın (1982) geliĢtirdikleri, geçerlik ve güvenirlik çalıĢmalarını 

gerçekleĢtirdikleri tutum ölçeği maddeleridir. Dent ve Goulston‟ın geliĢtirdikleri 

maddelere ek olarak, bu araĢtırmanın amaçları ve kapsamı doğrultusunda araĢtırmacı 

tarafından geliĢtirilen 9 madde eklenmiĢtir.  

AraĢtırmanın temel amaçlarından bir tanesi de, Dent ve Goulston‟ın 12 

maddeden oluĢan “Kansere ĠliĢkin Tutumlar Ölçeği” faktör analizi sonuçlarından 

hareketle, Avustralya örneklemine iliĢkin önerdikleri dört faktörlü yapının, Türkiye 

örnekleminde, eklenen diğer maddeler ile birlikte faktörel açıdan nasıl bir yapı 

sergileyeceğinin incelenmesidir.  

Bu temel amaç doğrultusunda, Dent ve Goulston‟ın önerdikleri dört faktörlü 

yapı ve her bir faktörün içerdikleri maddeler ile, bu araĢtırmada yer alan 21 maddenin 

açımlayıcı faktör analizi sonuçları ve elde edilen faktörlere dahil edilen maddeler 

karĢılaĢtırılmıĢtır.  

Dent ve Goulston (1982), Avustralya örnekleminde “Kanserin Çaresi-Tedavisi 

Yoktur” (Fatalism for control), “Kanser Olacağından EndiĢe Duyma” (Anxiety), 

“Kanser Önlenemez” (Fatalism for prevention) ve “Ġnkar – Bilmek Ġstememe” (Denial)” 

boyutları olmak üzere 4 faktörlü bir yapı elde etmiĢler ve elde edilen bu boyutların 

katılımcılar arasındaki varyansın %59‟unu açıkladığını belirtmiĢlerdir.  

Türkiye örnekleminde bu dört farklı yapı içerisinde yer alan tutum maddelerinin 

nasıl bir dağılım gösterdiğini ve araĢtırmacı tarafından  eklenen diğer maddelerin bu 

dört boyut içerisinde nasıl yer aldığını görmek amacıyla gerçekleĢtirilen faktör analizi, 

faktörlerin dört boyut olarak sınırlandırılması komutu ile gerçekleĢtirilmiĢtir.  

GerçekleĢtirilen Temel BileĢenler Faktör Analizi sonucunda, elde edilen dört 

faktörün Dent ve Goulston‟ın elde ettiği faktörlere benzer bir örüntü içerdiği, ancak bazı 

maddelerin farklı faktörler altında yer aldığı görülmüĢtür. Elde edilen bu dört alt 

faktörlü yapı varyansın %47‟sini açıklamaktadır.  

Avustralya ve Türkiye örneklemlerinden elde edilen faktör analizi sonuçları 

Tablo 4.3.1‟de bir arada sunulmaktadır. Tablodan da izlenebileceği üzere, faktör analizi 

sonuçları genel olarak birbirine benzer bir örüntüye sahiptir. Farklı faktörler altında yer 
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alan maddeler 7 ve 11. Maddeler, araĢtırmacı tarafından araĢtırmaya ve faktör analizine 

dâhil edilen diğer maddeler ise 13-21. maddelerdir.  
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Tablo 4.3.1.  DENT VE GOULSTON’IN (1982) FAKTÖR ANALĠZĠ SONUÇLARI ĠLE KANSERE ĠLĠġKĠN TUTUMLARI ÖLÇMEK AMACIYLA 

GELĠġTĠRĠLEN 21 MADDELĠK TUTUM ÖLÇEĞĠ FAKTÖR ANALĠZĠ SONUÇLARININ KARġILAġTIRILMASI 

 AVUSTRALYA  ÖRNEKLEMĠ (Dent & Goulston, 1982) TÜRKĠYE ÖRNEKLEMĠ 

 Kanserin Tedavisi 

Yoktur 
EndiĢe Ġnkar 

Kanser 

Önlenemez 

Kanserin Tedavisi 

Yoktur 
EndiĢe Ġnkar 

Kanser 

Önlenemez 

1.Kanser olma düĢüncesi beni korkutuyor  0.48    0.46   

2.Kanseri önlemek için yapabileceğim hiçbir Ģey yok    0.39    0.60 

3.Bence, kanser ölüm demektir 0.71    0.71    

4.Kanser olunduğunda genellikle yapacak bir Ģey kalmamıĢ 

demektir 

0.53    0.68    

5.Kanserden korunmak için alıĢkanlıklarımı değiĢtirmem    0.76    0.64 

6.Kansere yakalanma olasılığı beni endiĢelendiriyor  0.82    0.80   

7.Bir gün kanser olursam bunu o zaman düşünürüm; 

şimdiden endişelenmeye gerek yok 

   0.43  -0.51   

8.Eğer, kanser olsaydım arkadaĢlarımın bunu bilmesini 

istemezdim 

  0.36    0.81  

9.Radyo, TV, gazetelerdeki kanserle ilgili yayınlar, uyarılar 

ve konuĢmalar beni korkutur 

 0.38    0.61   

10.Kanser bir kez bedenime girdi mi; ondan kurtulmak 

imkansızdır 

0.70    0.68    

11.Kanser hakkında düşünmek hoşuma gitmez   0.72  0.33    

12.Kanser olsaydım bunu bilmemeyi tercih ederdim   0.33    0.43  

13.Kanser olursam tüm hayatım değiĢir     0.60    

14.Kanser olma düĢüncesi aklıma sık sık geliyor      0.74   

15.Ailemden biri kansere yakalanırsa, kendim için de 

endiĢelenirim 

     0.57   

16.Kanser olsaydım, ailemin bunu bilmesini istemezdim       0.82  

17.Tamamen iyileĢmiĢ bile olsa, geçmiĢinde kanser 

deneyimi olan biriyle evlenmek istemem 

      0.45  

18.Kanser olmam yakın çevremle iliĢkimi kötüleĢtirebilir       0.41  

19.Kanser olan kiĢiler, genellikle kendilerine ve sağlıklarına 

pek dikkat etmeyen insanlardır 

    0.45    

20.DavranıĢlarımla ve yaĢam tarzımla kanser olma riskimi 

azaltabileceğimi düĢünüyorum 

       -0.68 

21.Kaderimde varsa, ne yaparsam yapayım kanser olurum        0.48 

 

 



a. Dent ve Goulston’un Faktörel Yapısı ile KarĢılaĢtırıldığında Aynı Faktör 

Altında Yer Alan Maddeler 

Tablo 4.3.2.‟de Dent ve Goulston‟ın faktör analizi sonucunda adlandırdıkları 

“Kanserin Çaresi – Tedavisi Yoktur” faktöründe yer alan maddeler ile bu araĢtırma 

sonucunda elde edilen dörtlü faktör yapısında aynı faktörde yer alan maddelerin 

dağılımı ve bu faktörden aldıkları yüklerin dağılımı sunulmaktadır.  

Tablodan da izleneceği üzere “Bence kanser ölüm demektir”, “Kanser 

olunduğunda genellikle yapacak bir şey kalmamış demektir”, “Kanser bir kez bedenime 

girdi mi; ondan kurtulmak imkansızdır” maddelerinin Avustralya ve Türkiye 

örneklemlerinden elde edilen faktörel yapıda aynı faktör altında yer aldığı ve bu 

faktörden aldıkları yük değerleri birbirine çok yakın olduğu anlaĢılmıĢtır.  

 

Tablo 4.3.2. KANSERĠN ÇARESĠ-TEDAVĠSĠ YOKTUR FAKTÖRÜNDE YER ALAN 

MADDELER VE FAKTÖR YÜKLERĠ 

 Avustralya Türkiye 

Bence kanser ölüm demektir.  0.71 0.71 

Kanser olunduğunda genellikle yapacak bir Ģey kalmamıĢ demektir 0.53 0.68 

Kanser bir kez bedenime girdi mi; ondan kurtulmak imkansızdır 0.70 0.68 

 

Tablo 4.3.3.‟de sunulduğu üzere, “Kanser olma düşüncesi beni korkutuyor”, 

“Kansere yakalanma olasılığı beni endişelendiriyor”, “Radyo, TV, gazetelerdeki 

kanserle ilgili yayınlar, uyarılar ve konuşmalar beni korkutur” maddelerinin Avustralya 

ve Türkiye örneklemlerinden elde edilen faktörel yapıda aynı faktör altında yer aldığı 

görülmüĢtür. “Kanser olma düşüncesi beni korkutuyor”, “Kansere yakalanma olasılığı 

beni endişelendiriyor” maddelerinin faktör yüklerinin birbirine çok yakın olduğu 

gözlenirken, “Radyo, TV, gazetelerdeki kanserle ilgili yayınlar, uyarılar ve konuşmalar 

beni korkutur” maddesinin Avustralya örneklemi sonuçlarına kıyasla (0.38), bu 

faktörden Türkiye örnekleminde daha yüksek faktör yüküne (0.61) sahip olduğu 

gözlenmektedir.  
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Tablo 4.3.3. ENDĠġE FAKTÖRÜNDE YER ALAN MADDELER VE FAKTÖR YÜKLERĠ 

 Avustralya Türkiye 

Kanser olma düĢüncesi beni korkutuyor 0.48 0.46 

Kansere yakalanma olasılığı beni endiĢelendiriyor 0.82 0.80 

Radyo, TV, gazetelerdeki kanserle ilgili yayınlar, 

uyarılar ve konuşmalar beni korkutur 

0.38 0.61 

 

“Eğer, kanser olsaydım arkadaşlarımın bunu bilmesini istemezdim”, “Kanser 

olsaydım bunu bilmemeyi tercih ederdim” maddeleri Avustralya ve Türkiye 

örnekleminden elde edilen faktörel yapıda “Ġnkar” faktörü altında yer almaktadır. 

“Kanser olsaydım bunu bilmemeyi tercih ederdim” maddesinin faktör yüklerinin 

birbirine yakın olduğu, ancak “Eğer, kanser olsaydım arkadaşlarımın bunu bilmesini 

istemezdim” maddesinin faktör yükünün Avustralya örneklemine kıyasla (0.36), 

Türkiye örneklemi faktör analizi sonucunda daha yüksek yük (0.81) aldığı saptanmıĢtır. 

Elde edilen yük dağılımları Tablo 4.3.4.‟de sunulduğu Ģekildedir. 

Tablo 4.3.4. ĠNKAR FAKTÖRÜNDE YER ALAN MADDELER VE FAKTÖR YÜKLERĠ 

 Avustralya Türkiye 

Eğer, kanser olsaydım arkadaĢlarımın bunu bilmesini 

istemezdim 

0.36 0.81 

Kanser olsaydım bunu bilmemeyi tercih ederdim 0.33 0.43 

 

Tablo 4.3.5’ye bakıldığında “Kanserden korunmak için alışkanlıklarımı 

değiştirmem”, “Kanseri önlemek için yapabileceğim hiçbir şey yok” maddeleri 

Avustralya ve Türkiye örnekleminden elde edilen faktörel yapıda “Kanser önlenemez” 

faktörü altında yer aldığı görülmektedir. “Kanserden korunmak için alışkanlıklarımı 

değiştirmem” maddesinin faktör yüklerinin birbirine yakın olduğu, ancak “Kanseri 

önlemek için yapabileceğim hiçbir şey yok” maddesinin faktör yükünün Avustralya 

örneklemine kıyasla (0.39), Türkiye örneklemi faktör analizi sonucunda daha yüksek 

yük (0.60) aldığı saptanmıĢtır.  

 

Tablo 4.3.5. KANSER ÖNLENEMEZ FAKTÖRÜNDE YER ALAN MADDELER VE FAKTÖR 

YÜKLERĠ 

 Avustralya Türkiye 

Kanserden korunmak için alıĢkanlıklarımı değiĢtirmem 0.76 0.64 

Kanseri önlemek için yapabileceğim hiçbir şey yok 0.39 0.60 
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b. Dent ve Goulston’un Faktörel Yapısı ile KarĢılaĢtırıldığında Farklı 

Faktörler Altında Yer Alan Maddeler  

Tablo 4.3.6.‟ya bakıldığında “Bir gün kanser olursam bunu o zaman 

düşünürüm; şimdiden endişelenmeye gerek yok” maddesinin Avustralya örneklemi 

faktör analizi sonucunda “Kanser Önlenemez” alt boyutunda 0.43 faktör yükü ile yer 

alırken, Türkiye örneklemi faktör analizi sonucunda bu maddenin “EndiĢe” alt 

boyutunda 0.51 faktör yükü ile yer aldığı anlaĢılmıĢtır.  

“Kanser hakkında düĢünmek hoĢuma gitmez” maddesinin ise Avustralya 

örnekleminin faktör analizi sonucunda “Ġnkar” alt boyutunda 0.72 faktör yükü ile yer 

alırken, Türkiye örneklemi faktör analizi sonucunda bu maddenin “Kanser Önlenemez” 

alt boyutunda 0.33 faktör yükü ile yer aldığı anlaĢılmıĢtır.  

 

Tablo 4.3.6. FARKLI FAKTÖRLER ALTINDA YER ALAN MADDELER VE FAKTÖR 

YÜKLERĠ 

 Avustralya –Kanser 

Önlenemez 

Türkiye - EndiĢe 

Bir gün kanser olursam bunu o zaman düĢünürüm; 

Ģimdiden endiĢelenmeye gerek yok 

0.43 -0.51 

 Avustralya – Ġnkar Türkiye – Kanser 

Önlenemez 

Kanser hakkında düşünmek hoşuma gitmez 0.72 0.33 

 

c. AraĢtırmacı Tarafından GeliĢtirilen Kansere ĠliĢkin Diğer Tutum 

Maddelerinin, Dent ve Goulston’ın Faktörel Yapısı Ġçindeki Yerleri  

Dent ve Goulston‟ın kansere iliĢkin tutumlar konusunda geliĢtirdikleri 12 

maddeye ek olarak, bu çalıĢma için, araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen diğer 9 maddenin 

Dent ve Goulston‟ın öne sürdükleri faktörel yapı içindeki yerleri incelendiğinde 

aĢağıdaki tabloda sunulduğu Ģekilde bir dağılım elde edilmiĢtir. Her bir maddenin 

faktörlerden aldıkları yükler tablo 4.3.1.‟den takip edilebilir.  
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Tablo 4.3.7. ARAġTIRMACI TARAFINDAN GELĠġTĠRĠLEN DĠĞER TUTUM 

MADDELERĠNĠN DENT VE GOULSTON’IN 4’LÜ FAKTÖR YAPISI ĠÇĠNDEKĠ YERLERĠ 

KANSERĠN TEDAVĠSĠ – ÇARESĠ YOKTUR 

Kanser olursam tüm hayatım değiĢir 

Kanser olan kiĢiler, genellikle kendilerine ve sağlıklarına pek dikkat etmeyen insanlardır (ters çevrildi) 

ENDĠġE  

Kanser olma düĢüncesi aklıma sık sık geliyor 

Ailemden biri kansere yakalanırsa, kendim için de endiĢelenirim 

ĠNKAR 

Kanser olsaydım, ailemin bunu bilmesini istemezdim 

Tamamen iyileĢmiĢ bile olsa, geçmiĢinde kanser deneyimi olan biriyle evlenmek istemem 

Kanser olmam yakın çevremle iliĢkimi kötüleĢtirebilir 

KANSER ÖNLENEMEZ 

DavranıĢlarımla ve yaĢam tarzımla kanser olma riskimi azaltabileceğimi düĢünüyorum (ters çevrildi) 

Kaderimde varsa, ne yaparsam yapayım kanser olurum 

 

Yukarıda sunulan Tablo 4.3.7‟de görüldüğü üzere, araĢtırmacı tarafından 

eklenen 9 madde, Dent ve Goulston‟ın faktör analizi sonucunda ortaya çıkan dört 

faktörden biri altında yer almaktadır.  AraĢtırmacı tarafından kanserle ilgili ülkemizde 

ve diğer ülkelerde yapılan çalıĢmalar incelenerek, kansere iliĢkin tutumlar konusunda 

önem verilen ve incelenen psikososyal süreçler belirlenmiĢ ve bu süreçler hakkında 

bilgi edinmek amacıyla çeĢitli tutum maddeleri çalıĢmaya dahil edilmiĢtir.  

Kanserle iliĢkilendirilen baĢlıca psikososyal süreçlere bakıldığında; kanser 

hastalığının hastanın kendisi veya yakın çevresi (ailesi, akrabaları, arkadaĢları vb.) 

tarafından bilinmesinin istenmemesi, kanser hastalığının kaderle iliĢkilendirilerek baĢa 

gelme nedeninin açıklanmaya çalıĢılması, kanser hastalığının kötü alıĢkanlıklar ve 

düzensiz beslenme sonucunda olduğunu düĢünme veya tam tersi ifade ile düzenli 

beslenme ve kötü alıĢkanlıklardan uzak durarak kanserin önlenebileceğini düĢünme, 

kanser hastasına iliĢkin geliĢtirilen tutumlar gibi çeĢitli duygu, düĢünce ve davranıĢlarla 

birlikte incelendiği görülmektedir.  

Kanser hastalığı ve kanser hastasına iliĢkin tutumların yukarıda belirtilen 

kavramsal çerçeve ıĢığında incelenmesi amacıyla geliĢtirilen 9 madde arasında yer alan 

“Kanser olursam tüm hayatım değişir, Kanser olan kişiler, genellikle kendilerine ve 

sağlıklarına pek dikkat etmeyen insanlardır” maddeleri “Kanser Çaresi-Tedavisi 

Yoktur” alt boyutunu oluĢturan maddeler arasındadır.  

“Kanser olma düşüncesi aklıma sık sık geliyor, Ailemden biri kansere 

yakalanırsa, kendim için de endişelenirim” maddelerinin “Kanser Olacağından EndiĢe 

Duyma” alt boyutunda yer aldığı saptanmıĢtır.  
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“Kanser olsaydım, ailemin bunu bilmesini istemezdim, Tamamen iyileşmiş bile 

olsa, geçmişinde kanser deneyimi olan biriyle evlenmek istemem, Kanser olmam yakın 

çevremle ilişkimi kötüleştirebilir” maddeleri ise “Ġnkar-Bilmek Ġstememe” alt faktörünü 

oluĢturan maddeler arasındadır. Genel olarak kiĢinin kanser olduğunu bilmek 

istememesini temsil eden bu faktörde, ailesinin ve iliĢkilerinin kötüleĢeceği düĢüncesi 

ile yakın çevresinin de bu hastalığı bilmesini istememeye iliĢkin tutumlar da yer 

almıĢtır.  

AraĢtırmacı tarafından geliĢtirilen ve “Kanser Önlenemez” alt boyutunda yer 

alan diğer iki madde ise “Davranışlarımla ve yaşam tarzımla kanser olma riskimi 

azaltabileceğimi düşünüyorum”, “Kaderimde varsa, ne yaparsam yapayım kanser 

olurum” maddeleridir.  

Kanser hastasına iliĢkin tutumların incelenmesi amacıyla araĢtırmaya dahil 

edilen “Kanser olan kişiler, genellikle kendilerine ve sağlıklarına pek dikkat etmeyen 

insanlardır, Tamamen iyileşmiş bile olsa, geçmişinde kanser deneyimi olan biriyle 

evlenmek istemem” maddelerinin, faktör analizi sonucunda Dent ve Goulston‟ın  

önerdikleri dörtlü faktör yapısı içinde hangi faktörler altında yer alacağı incelenmiĢ ve 

yukarı sözü edildiği üzere, “Kanser olan kişiler, genellikle kendilerine ve sağlıklarına 

pek dikkat etmeyen insanlardır” maddesi kanserin tedavisinin ya da çaresinin olmadığı 

yönündeki tutumlarla, “Tamamen iyileşmiş bile olsa, geçmişinde kanser deneyimi olan 

biriyle evlenmek istemem” maddesi ise kanser hastalığının inkar edilmesi, bilmek ya da 

görmek istememe yönündeki tutumlarla birlikte yer aldığı anlaĢılmıĢtır.  

 

d. Dent ve Goulston’ın Dörtlü Faktör Yapısı Doğrultusunda Elde Edilen 

Faktörler ve bu Faktörlerde Yer Alan Maddeler  

Temel BileĢenler Faktör analizi sonucunda her bir faktöre dahil edilen maddeler 

ve bu maddelerin faktörlerden aldıkları yüklerin dağılımı Tablo 4.3.8. ve 4.3.9.‟da 

ayrıntılı olarak sunulmuĢtur.  

Tablo 4.3.9.‟da “Kanserin Çaresi – Tedavisi yoktur” olarak adlandırılan faktör 

altında yer alan maddelerin içeriğine bakıldığında genel olarak “kanser hastalığının bir 

çözümünün olmadığı, genel olarak ölümle sonuçlandığı” Ģeklinde görüĢleri temsil eden 

maddeler olduğu anlaĢılmaktadır. Bir diğer ifade ile bu faktörden yüksek puan alan 

katılımcılarımızın, düĢük puan alan katılımcılarımıza kıyasla kanserin tedavi 
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edilemeyeceği, çözümünün olmadığı yönündeki görüĢleri daha fazla sahiplendikleri 

söylenebilir. Bu faktörden alınan puan ortalamaları yükseldikçe, katılımcının daha 

yüksek oranda kanserin tedavisi olmadığını düĢünme eğiliminde olacağı düĢünülebilir.  

Tablo 4.3.9.‟da sunulan “Kanser Olacağından EndiĢe Duyma” boyutunda ise 

“Kansere yakalanma olasılığı beni endişelendiriyor”, “Kanser olma düşüncesi aklıma 

sık sık geliyor”, “Radyo, TV, gazetelerdeki kanserle ilgili yayınlar, uyarılar ve 

konuşmalar beni korkutur” vb. maddeler yer almaktadır. Bu maddelerin içeriğinden de 

anlaĢıldığı üzere bu faktör “kanser hastalığına bir gün yakalanmaktan duyulan endiĢeyi” 

temsil eden maddeleri içermektedir. Bu faktörden alınan puan ortalamaları yükseldikçe, 

kanser hastalığının kendisinde olma olasılığından korkma ve endiĢe duyma düzeyinin 

de yükseleceği söylenebilir.  

“Ġnkar” boyutunda ise genel kanser hastalığı ile yüzleĢmek istememe eğilimini 

temsil ettiği söylenebilir. Kendisinde kanser hastalığı olma durumunda bunu bilmek 

istememe, kendisinde kanser hastalığı olma durumunda bunu ailesine, arkadaĢlarına 

açıklamak istememe, açıklarsa iliĢkilerinin kötüleĢeceğini düĢünme vb. düĢüncelerin yer 

aldığı bu faktörden yüksek puan ortalamasına sahip bir katılımcının, bu hastalığı ve bu 

hastalığa yakalanma ihtimalini inkar etme, görmezlikten gelme eğiliminin daha fazla 

olduğu düĢünülebilir. Bu faktörde yer alan diğer maddeler tablo 4.3.9.‟dan izlenebilir.  

“Kanser önlenemez” alt boyutunda ise kanser hastalığının herhangi bir 

önleminin olmadığı, birtakım davranıĢ ya da alıĢkanlıklar değiĢtirilse de bu hastalığın 

önlenemeyeceği, eğer kaderde varsa eninde sonunda bu hastalığa yakalanılacağı 

yönündeki görüĢler yer almaktadır. Bu faktörden yüksek puan ortalamasına sahip bir 

katılımcının, daha düĢük puan ortalamasına sahip katılımcılara kıyasla kanserin 

önlenemeyeceği yönündeki görüĢlerinin daha güçlü olduğu söylenebilir.  
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Tablo 4.3.8 KANSERE ĠLĠġKĠN TUTUMLAR ÖLÇEĞĠ FAKTÖR ANALĠZĠ SONUÇLARI 

  Kanserin 

çaresi-tedavisi 

yoktur 

Kanser 

olacağından 

endişe duyma 

İnkar-Bilmek 

istememe 

Kanser 

Önlenemez 

Bence, kanser ölüm demektir 0,712       

Kanser olunduğunda genellikle 

yapacak bir Ģey kalmamıĢ demektir 0,688       

Kanser bir kez bedenime girdi mi; 

ondan kurtulmak imkansızdır 0,683       

Kanser olursam tüm hayatım değiĢir 0,601       

Kanser olan kiĢiler, genellikle 

kendilerine ve sağlıklarına pek 

dikkat etmeyen insanlardır 0,45     -0,45 

Kanser hakkında düĢünmek hoĢuma 

gitmez 0,335       

Kansere yakalanma olasılığı beni 

endiĢelendiriyor   0,808     

Kanser olma düĢüncesi aklıma sık 

sık geliyor   0,747     

Radyo, TV, gazetelerdeki kanserle 

ilgili yayınlar, uyarılar ve 

konuĢmalar beni korkutur 0,303 0,616     

Ailemden biri kansere yakalanırsa, 

kendim için de endiĢelenirim   0,571     

Bir gün kanser olursam bunu o 

zaman düĢünürüm; Ģimdiden 

endiĢelenmeye gerek yok   -0,519   0,377 

Kanser olma düĢüncesi beni 

korkutuyor 0,32 0,46   -0,336 

Kanser olsaydım, ailemin bunu 

bilmesini istemezdim     0,823   

Eğer, kanser olsaydım 

arkadaĢlarımın bunu bilmesini 

istemezdim     0,817   

Tamamen iyileĢmiĢ bile olsa, 

geçmiĢinde kanser deneyimi olan 

biriyle evlenmek istemem     0,455   

Kanser olsaydım bunu bilmemeyi 

tercih ederdim     0,434   

Kanser olmam yakın çevremle 

iliĢkimi kötüleĢtirebilir 0,301   0,412   

DavranıĢlarımla ve yaĢam tarzımla 

kanser olma riskimi azaltabileceğimi 

düĢünüyorum       -0,687 

Kanserden korunmak için 

alıĢkanlıklarımı değiĢtirmem       0,649 

Kanseri önlemek için yapabileceğim 

hiçbir Ģey yok       0,609 

Kaderimde varsa, ne yaparsam 

yapayım kanser olurum 0,372   0,343 0,482 
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Tablo 4.3.9. FAKTÖRLERE DAHĠL EDĠLEN MADDELERĠN DAĞILIMLARI 

Ölçek sıra 

no:  

Faktörde Yer alan Maddeler 

 KANSERĠN ÇARESĠ-TEDAVĠSĠ YOKTUR 

5. madde Bence, kanser ölüm demektir 

7. madde Kanser olunduğunda genellikle yapacak bir şey kalmamış demektir 

18.madde Kanser bir kez bedenime girdi mi; ondan kurtulmak imkansızdır 

8. madde Kanser olursam tüm hayatım değişir 

20. madde Kanser hakkında düşünmek hoşuma gitmez 

 KANSER OLACAĞINDAN ENDĠġE DUYMA 

12. madde Kansere yakalanma olasılığı beni endişelendiriyor 

4. madde Kanser olma düşüncesi aklıma sık sık geliyor 

17. madde Radyo, TV, gazetelerdeki kanserle ilgili yayınlar, uyarılar ve konuşmalar beni korkutur 

19. madde Ailemden biri kansere yakalanırsa, kendim için de endişelenirim 

14. madde Bir gün kanser olursam bunu o zaman düşünürüm; şimdiden endişelenmeye gerek yok 

(TERS ÇEVRİLDİ) 

1. madde Kanser olma düşüncesi beni korkutuyor 

 ĠNKAR-BĠLMEK ĠSTEMEME 

11. madde Kanser olsaydım, ailemin bunu bilmesini istemezdim 

15. madde Eğer, kanser olsaydım arkadaşlarımın bunu bilmesini istemezdim 

13. madde Tamamen iyileşmiş bile olsa, geçmişinde kanser deneyimi olan biriyle evlenmek istemem 

21. madde Kanser olsaydım bunu bilmemeyi tercih ederdim 

6. madde Kanser olmam yakın çevremle ilişkimi kötüleştirebilir 

 KANSER ÖNLENEMEZ 

9. madde Kanser olan kişiler, genellikle kendilerine ve sağlıklarına pek dikkat etmeyen insanlardır 

(TERS ÇEVRİLDİ) 

2. madde Davranışlarımla ve yaşam tarzımla kanser olma riskimi azaltabileceğimi düşünüyorum 

(TERS ÇEVRİLDİ)  

10. madde Kanserden korunmak için alışkanlıklarımı değiştirmem 

3. madde Kanseri önlemek için yapabileceğim hiçbir şey yok 

16. madde Kaderimde varsa, ne yaparsam yapayım kanser olurum 

  

 

4.3.2.Kansere ĠliĢkin Tutumlar Ölçeğinin Alt Boyutları Arasındaki ĠliĢkiler 

Kansere iliĢkin tutumlar ölçeğinden elde edilen alt boyutlar arasındaki iliĢkiler 

incelenmiĢ ve Tablo 4.3.10‟da sunulan korelasyon katsayıları elde edilmiĢtir. Kanserin 

çaresi-tedavisi yoktur alt faktörünün, EndiĢe faktörü ile .45, inkar alt faktörü ile .40 ve 

kanser önlenemez alt boyutu ile .32 düzeyinde pozitif yönde korele olduğu görülmüĢtür. 

Diğer bir deyiĢle kanserin çaresi yoktur alt boyutundan alınan puan ortalamaları 

yükseldikçe, endiĢe, inkar ve kanser önlenemez alt boyutlarından alınan puan 

ortalamalarının da yükseldiği söylenebilir. Korelasyon katsayıları karĢılaĢtırıldığında, 

kanserin çaresi-tedavisi yoktur alt boyutunun en yüksek düzeyde korele olduğu diğer alt 

boyut .45 korelasyon katsayısı ile endiĢe alt boyutudur.  
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Bununla birlikte, endiĢe alt boyutunun inkar boyutu ile .19, inkar alt boyutunun 

da kanser önlenemez alt boyutu ile .15 düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde 

pozitif yönde korele olduğu saptanmıĢtır.  

 

Tablo 4.3.10. KANSERE ĠLĠġKĠN TUTUMLAR ÖLÇEĞĠ ALT BOYUTLARI ARASINDAKĠ 

PEARSON KORELASYON KATSAYILARI  

 Kanserin Çaresi-

Tedavisi Yoktur 

Kanser Olacağından 

Endişe Duyma 

İnkar-Bilmek 

İstememe 

Kanser 

Önlenemez 

Kanserin Çaresi-

Tedavisi Yoktur 
1 

   

Kanser Olacağından 

EndiĢe Duyma 
,452

**
 1 

  

Ġnkar-Bilmek Ġstememe ,401
**

 ,194
**

 1  

Kanser Önlenemez ,322
**

 ,011 ,155
**

 1 

 

4.3.3.Katılımcıların Kansere ĠliĢkin Tutumlar Ölçeği Alt Boyutlarından 

Aldıkları Puan Ortalamalarının Sosyo-Demografik DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi 

Bu bölümde katılımcıların “Kansere ĠliĢkin Tutumlar Ölçeği” alt boyutlarından 

(Kanserin çaresi-tedavisi yoktur, Kanser Olacağından EndiĢe Duyma, Ġnkar-Bilmek 

Ġstememe, Kanser Önlenemez)   aldıkları puan ortalamalarının sosyo-demografik 

değiĢkenlere (cinsiyet, yaĢ, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, kanser yakını olup olmama ve 

kanser hastasının yakınlık derecesi) göre dağılımı sunulacaktır.  

Cinsiyet 

Kadın ve erkek katılımcıların Kansere ĠliĢkin Tutumlar ölçeğinde yer alan 

“Kanserin çaresi-tedavisi yoktur, Kanser Olacağından Endişe Duyma, İnkar-Bilmek 

İstememe, Kanser Önlenemez” alt boyutlarından aldıkları puan ortalamalarının dağılımı 

aĢağıda sırasıyla sunulmaktadır.  

Kanserin çaresi-tedavisi yoktur  

Kadın ve erkek katılımcıların “Kanserin çaresi-tedavisi yoktur ” alt boyutundan 

aldıkları puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “bağlantısız örneklemler için 

t-testi” ile bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma 

olmadığı gözlenmiĢtir [t (247) = 0,678 p >.05 ]. AĢağıdaki grafikte bu sonuçların 

dağılımı gösterilmektedir.  
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Grafik 4.3.1. Kadın ve Erkek Katılımcıların “Kanserin Çaresi-Tedavisi Yoktur” Alt Boyutundan 

Aladıkları Puan Ortalamaları 

 

Kanser Olacağından Endişe Duyma 

Kadın ve erkek katılımcıların “Kanser Olacağından Endişe Duyma” alt 

boyutundan aldıkları puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “bağlantısız 

örneklemler için t-testi” ile bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılaĢma olduğu gözlenmiĢtir [t (261) = 0,192 p <.05 ]. AĢağıdaki grafikte bu 

sonuçların dağılımı gösterilmektedir. Sonuçlara göre kadın katılımcıların Kanser 

Olacağından Endişe Duyma alt boyutundan aldıkları puan ortalamalarının (X=19,72 

S=4,544) erkek katılımcıların puan ortalamalarından (X=17,94 S=5,208) daha yüksek 

olduğu görülmüĢtür. AĢağıdaki grafikte bu sonuçların dağılımı gösterilmektedir.  
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Grafik 4.3.2. Kadın ve Erkek Katılımcıların “Kanser Olacağından Endişe Duyma” Alt Boyutundan 

Aladıkları Puan Ortalamaları 

 

İnkar-Bilmek İstememe 

Kadın ve erkek katılımcıların “İnkar-Bilmek İstememe” alt boyutundan aldıkları 

puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “bağlantısız örneklemler için t-testi” 

ile bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma olmadığı 

gözlenmiĢtir [t (244) = 0,550 p >.05 ]. AĢağıdaki grafikte bu sonuçların dağılımı 

gösterilmektedir.   

 

Grafik 4.3.3. Kadın ve Erkek Katılımcıların “İnkar-Bilmek İstememe” Alt Boyutundan Aladıkları Puan 

Ortalamaları 
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Kanser Önlenemez 

Kadın ve erkek katılımcıların “Kanser Önlenemez” alt boyutundan aldıkları 

puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “bağlantısız örneklemler için t-testi” 

ile bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma olduğu 

gözlenmiĢtir [t (250) = 4,064 p=.000]. AĢağıdaki grafikte bu sonuçların dağılımı 

gösterilmektedir. Sonuçlara göre kadın katılımcıların Kanser Önlenemez alt boyutundan 

aldıkları puan ortalamalarının (X=14,67 S=3,049) erkek katılımcıların puan 

ortalamalarından (X=13,12 S=3,00) daha yüksek olduğu görülmüĢtür. AĢağıdaki 

grafikte bu sonuçların dağılımı gösterilmektedir.  

 

Grafik 4.3.4. Kadın ve Erkek Katılımcıların “Kanser Önlenemez” Alt Boyutundan Aladıkları Puan 

Ortalamaları 

YaĢ 

Farklı yaĢ grubundaki katılımcıların Kansere ĠliĢkin Tutumlar ölçeğinde yer alan 

“Kanserin çaresi-tedavisi yoktur, Kanser Olacağından Endişe Duyma, İnkar-Bilmek 

İstememe, Kanser Önlenemez” alt boyutlarından aldıkları puan ortalamalarının dağılımı 

aĢağıda sırasıyla sunulmaktadır.  
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Kanserin çaresi-tedavisi yoktur 

Farklı yaĢ gruplarının “Kanserin çaresi-tedavisi yoktur” alt boyutundan aldıkları 

puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü varyans analizi” ile 

bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde bir farklılaĢma 

olmadığı gözlenmiĢtir [F(4,248) = 1,599 p > .05]. AĢağıdaki grafikte bu sonuçların 

dağılımı gösterilmektedir.  

 

 

Grafik 4.3.5. Farklı Yaş Grubundaki Katılımcıların “Kanserin Çaresi-Tedavisi Yoktur” Alt Boyutundan 

Aladıkları Puan Ortalamaları 

 

Kanser Olacağından Endişe Duyma  

Farklı yaĢ gruplarının “Kanser Olacağından Endişe Duyma ” alt boyutundan 

aldıkları puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü varyans analizi” 

ile bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde bir farklılaĢma 

olmadığı gözlenmiĢtir [F(4,262) = 1,355 p > .05]. AĢağıdaki grafikte bu sonuçların 

dağılımı gösterilmektedir.  
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Grafik 4.3.6. Farklı Yaş Grubundaki Katılımcıların “Kanser Olacağından Endişe Duyma” Alt 

Boyutundan Aladıkları Puan Ortalamaları 

İnkar-Bilmek İstememe 

Farklı yaĢ gruplarının “İnkar-Bilmek İstememe” alt boyutundan aldıkları puan 

ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü varyans analizi” ile bakılmıĢ ve 

gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde bir farklılaĢma olduğu gözlenmiĢtir 

[F(4,245) = 3,102 p < .05]. Farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını anlamak için 

gerçekleĢtirilen Scheffe çoklu karĢılaĢtırma testine baĢvurulmuĢ ve sonuçlara göre; “41-

50 yaĢ” arasındaki katılımcıların puan ortalamasının (X=14,10 S=4,331) “25-30 yaĢ” 

arasındaki katılımcıların puan ortalamasından (X=11,54 S=3,856) daha yüksek olduğu 

saptanmıĢtır. Bu sonuçların dağılımı aĢağıdaki grafikte gösterilmektedir.  

 

Grafik 4.3.7. Farklı Yaş Grubundaki Katılımcıların “İnkar-Bilmek İstememe” Alt Boyutundan Aladıkları 

Puan Ortalamaları 



 

 

 

75 

Kanser Önlenemez  

Farklı yaĢ gruplarının “Kanser Önlenemez” alt boyutundan aldıkları puan 

ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü varyans analizi” ile bakılmıĢ ve 

gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde bir farklılaĢma olmadığı 

gözlenmiĢtir [F(4,251) = 0,884 p > .05]. AĢağıdaki grafikte bu sonuçların dağılımı 

gösterilmektedir.  

 

Grafik 4.3.8. Farklı Yaş Grubundaki Katılımcıların “Kanser Önlenemez” Alt Boyutundan Aladıkları 

Puan Ortalamaları 

 

Eğitim Düzeyi 

Farklı eğitim düzeyindeki katılımcıların Kansere ĠliĢkin Tutumlar ölçeğinde yer 

alan “Kanserin çaresi-tedavisi yoktur, Kanser Olacağından Endişe Duyma, İnkar-

Bilmek İstememe, Kanser Önlenemez” alt boyutlarından aldıkları puan ortalamalarının 

dağılımı aĢağıda sırasıyla sunulmaktadır.  

Kanserin çaresi-tedavisi yoktur 

Farklı eğitim düzeyindeki katılımcıların “Kanserin çaresi-tedavisi yoktur” alt 

boyutundan aldıkları puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü 

varyans analizi” ile bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde bir 

farklılaĢma olduğu gözlenmiĢtir [F(2,248) = 3,771 p < .05]. Farklılığın hangi 

gruplardan kaynaklandığını anlamak için gerçekleĢtirilen Scheffe çoklu karĢılaĢtırma 
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testine baĢvurulmuĢ ve sonuçlara göre; “Ġlköğretim” düzeyindeki katılımcıların puan 

ortalamasının (X=16,53 S=4,331) “üniversite” mezunu katılımcıların puan 

ortalamasından (X=14,56 S=4,197) daha yüksek olduğu saptanmıĢtır. Bu sonuçların 

dağılımı aĢağıdaki grafikte gösterilmektedir. 

 

 

Grafik 4.3.9. Farklı Eğitim Düzeyindeki Katılımcıların “Kanserin Çaresi-Tedavisi Yoktur” Alt 

Boyutundan Aladıkları Puan Ortalamaları 

 

Kanser Olacağından Endişe Duyma  

Farklı eğitim düzeyindeki katılımcıların “Kanser Olacağından Endişe Duyma ” 

alt boyutundan aldıkları puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü 

varyans analizi” ile bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde bir 

farklılaĢma olmadığı gözlenmiĢtir [F(2,262) = 1,356 p > .05]. AĢağıdaki grafikte bu 

sonuçların dağılımı gösterilmektedir.  
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Grafik 4.3.10. Farklı Eğitim Düzeyindeki Katılımcıların “Kanser Olacağından Endişe Duyma” Alt 

Boyutundan Aladıkları Puan Ortalamaları 

 

İnkar-Bilmek İstememe 

Farklı eğitim düzeyindeki katılımcıların “İnkar-Bilmek İstememe” alt 

boyutundan aldıkları puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü 

varyans analizi” ile bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde bir 

farklılaĢma olduğu gözlenmiĢtir [F(2,245) = 12,146 p =.000]. Farklılığın hangi 

gruplardan kaynaklandığını anlamak için gerçekleĢtirilen Scheffe çoklu karĢılaĢtırma 

testine baĢvurulmuĢ ve sonuçlara göre; “ilköğretim” düzeyindeki katılımcıların puan 

ortalamasının (X=14,27 S=4,687) “lise” mezunu katılımcıların puan ortalamasından 

(X=12,10 S=4,410) ve “üniversite” mezunu katılımcıların puan ortalamasından 

(X=10,92 S=3,779) daha yüksek olduğu saptanmıĢtır. Bu sonuçların dağılımı aĢağıdaki 

grafikte gösterilmektedir.  
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Grafik 4.3.11. Farklı Eğitim Düzeyindeki Katılımcıların “İnkar-Bilmek İstememe” Alt Boyutundan 

Aladıkları Puan Ortalamaları 

 

Kanser Önlenemez  

Farklı eğitim düzeyindeki katılımcıların “Kanser Önlenemez” alt boyutundan 

aldıkları puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü varyans analizi” 

ile bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde bir farklılaĢma 

olmadığı gözlenmiĢtir [F(2,251) = 0,281 p > .05]. AĢağıdaki grafikte bu sonuçların 

dağılımı gösterilmektedir.  

 

Grafik 4.3.12. Farklı Eğitim Düzeyindeki Katılımcıların “Kanser Önlenemez” Alt Boyutundan Aladıkları 

Puan Ortalamaları 
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Gelir Düzeyi 

Farklı gelir düzeyindeki katılımcıların Kansere ĠliĢkin Tutumlar ölçeğinde yer 

alan “Kanserin çaresi-tedavisi yoktur, Kanser Olacağından Endişe Duyma, İnkar-

Bilmek İstememe, Kanser Önlenemez” alt boyutlarından aldıkları puan ortalamalarının 

dağılımı aĢağıda sırasıyla sunulmaktadır.  

Kanserin çaresi-tedavisi yoktur 

Farklı gelir gruplarının “Kanserin çaresi-tedavisi yoktur” alt boyutundan 

aldıkları puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü varyans analizi” 

ile bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde bir farklılaĢma 

olmadığı gözlenmiĢtir [F(2,245) = 2,225 p > .05]. AĢağıdaki grafikte bu sonuçların 

dağılımı gösterilmektedir.  

 

Grafik 4.3.13. Farklı Gelir Düzeyindeki Katılımcıların “Kanserin Çaresi-Tedavisi Yoktur” Alt 

Boyutundan Aladıkları Puan Ortalamaları 

 

Kanser Olacağından Endişe Duyma  

Farklı gelir gruplarının “Kanser Olacağından Endişe Duyma” alt boyutundan 

aldıkları puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü varyans analizi” 

ile bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde bir farklılaĢma 

olmadığı gözlenmiĢtir [F(2,2458) = 1,378 p > .05]. AĢağıdaki grafikte bu sonuçların 

dağılımı gösterilmektedir.  
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Grafik 4.3.14. Farklı Gelir Düzeyindeki Katılımcıların “Kanser Olacağından Endişe Duyma” Alt 

Boyutundan Aladıkları Puan Ortalamaları 

 

İnkar-Bilmek İstememe 

Farklı gelir düzeyindeki katılımcıların “İnkar-Bilmek İstememe” alt boyutundan 

aldıkları puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü varyans analizi” 

ile bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde bir farklılaĢma 

olduğu gözlenmiĢtir [F(2,242) = 13,138 p =.000]. Farklılığın hangi gruplardan 

kaynaklandığını anlamak için gerçekleĢtirilen Scheffe çoklu karĢılaĢtırma testine 

baĢvurulmuĢ ve sonuçlara göre; “alt gelir grubundaki (1000 TL ve altı)” katılımcıların 

puan ortalamasının (X=14,43 S=4,358) “orta gelir grubundaki (1001-2000 TL arası)” 

katılımcıların puan ortalamasından (X=11,46 S=4,196) ve “orta üst ve üst gelir 

grubundaki (2000 TL üzeri)” katılımcıların puan ortalamasından (X=11,21 S=3,928) 

daha yüksek olduğu saptanmıĢtır. Bu sonuçların dağılımı aĢağıdaki grafikte 

gösterilmektedir.  
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Grafik 4.3.15. Farklı Gelir Düzeyindeki Katılımcıların “İnkar-Bilmek İstememe” Alt Boyutundan 

Aladıkları Puan Ortalamaları 

 

Kanser Önlenemez  

Farklı gelir gruplarının “Kanser Önlenemez” alt boyutundan aldıkları puan 

ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü varyans analizi” ile bakılmıĢ ve 

gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde bir farklılaĢma olmadığı 

gözlenmiĢtir [F(2,249) = 0,848 p > .05]. AĢağıdaki grafikte bu sonuçların dağılımı 

gösterilmektedir.  

 

Grafik 4.3.16. Farklı Gelir Düzeyindeki Katılımcıların “Kanser Önlenemez” Alt Boyutundan Aladıkları 

Puan Ortalamaları 
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Kanser Hastası Yakını Olup Olmama 

Yakınları arasında kanser hastası olan katılımcılar ile olmayan katılımcıların 

Kansere ĠliĢkin Tutumlar ölçeğinde yer alan “Kanserin çaresi-tedavisi yoktur, Kanser 

Olacağından Endişe Duyma, İnkar-Bilmek İstememe, Kanser Önlenemez” alt 

boyutlarından aldıkları puan ortalamalarının dağılımı aĢağıda sırasıyla sunulmaktadır.  

Kanserin çaresi-tedavisi yoktur  

Yakınları arasında kanser hastası olan ve olmayan katılımcıların “Kanserin 

çaresi-tedavisi yoktur ” alt boyutundan aldıkları puan ortalamalarının farklılaĢıp 

farklılaĢmadığına “bağlantısız örneklemler için t-testi” ile bakılmıĢ ve gruplar arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma olmadığı gözlenmiĢtir [t (246) = -0,507 p 

>.05 ]. AĢağıdaki grafikte bu sonuçların dağılımı gösterilmektedir.  

 

Grafik 4.3.17. Kanser Hastası Yakını Olan ve Olmayan Katılımcıların “Kanserin Çaresi-Tedavisi 

Yoktur” Alt Boyutundan Aldıkları Puan Ortalamaları 

 

Kanser Olacağından Endişe Duyma  

Yakınları arasında kanser hastası olan ve olmayan katılımcıların “Kanser 

Olacağından Endişe Duyma” alt boyutundan aldıkları puan ortalamalarının farklılaĢıp 

farklılaĢmadığına “bağlantısız örneklemler için t-testi” ile bakılmıĢ ve gruplar arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma olmadığı gözlenmiĢtir [t (260) = -1,638 p 

>.05 ]. AĢağıdaki grafikte bu sonuçların dağılımı gösterilmektedir.  
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Grafik 4.3.18. Kanser Hastası Yakını Olan ve Olmayan Katılımcıların “Kanser Olacağından Endişe 

Duyma” Alt Boyutundan Aldıkları Puan Ortalamaları 

 

İnkar-Bilmek İstememe  

Yakınları arasında kanser hastası olan ve olmayan katılımcıların “İnkar-Bilmek 

İstememe” alt boyutundan aldıkları puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına 

“bağlantısız örneklemler için t-testi” ile bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılaĢma olmadığı gözlenmiĢtir [t (243) = 0,095 p >.05 ]. AĢağıdaki 

grafikte bu sonuçların dağılımı gösterilmektedir.  

 

Grafik 4.3.19. Kanser Hastası Yakını Olan ve Olmayan Katılımcıların “İnkar-Bilmek İstememe” Alt 

Boyutundan Aldıkları Puan Ortalamaları 
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Kanser Önlenemez  

Yakınları arasında kanser hastası olan ve olmayan katılımcıların “Kanser 

Önlenemez” alt boyutundan aldıkları puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına 

“bağlantısız örneklemler için t-testi” ile bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılaĢma olmadığı gözlenmiĢtir [t (249) = -1,152 p >.05 ]. AĢağıdaki 

grafikte bu sonuçların dağılımı gösterilmektedir.  

 

Grafik 4.3.20. Kanser Hastası Yakını Olan ve Olmayan Katılımcıların “Kanser Önlenemez” Alt 

Boyutundan Aldıkları Puan Ortalamaları 

 

Tanınan Kanser Hastasının Yakınlık Derecesi  

Yakınları arasında kanser hastası olduğunu belirten katılımcıların belirttikleri 

hasta kiĢilerin yakın derecesine göre Kansere ĠliĢkin Tutumlar ölçeğinde yer alan 

“Kanserin çaresi-tedavisi yoktur, Kanser Olacağından Endişe Duyma, İnkar-Bilmek 

İstememe, Kanser Önlenemez” alt boyutlarından aldıkları puan ortalamalarının dağılımı 

aĢağıda sırasıyla sunulmaktadır.  

Kanserin çaresi-tedavisi yoktur  

Kanser hastası yakının, yakınlık derecesine göre “Kanserin çaresi-tedavisi 

yoktur” alt boyutundan alınan puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek 

yönlü varyans analizi” ile bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılaĢma olmadığı gözlenmiĢtir [F(4,162) = 2,214 p > .05] AĢağıdaki grafikte bu 

sonuçların dağılımı gösterilmektedir.  
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Grafik 4.3.21. Kanser Hastasının Yakınlık Derecesine Göre “Kanserin Çaresi-Tedavisi Yoktur” Alt 

Boyutundan Alınan Puan Ortalamaları 

 

Kanser Olacağından Endişe Duyma 

Kanser hastası yakının, yakınlık derecesine göre “Kanser Olacağından Endişe 

Duyma” alt boyutundan alınan puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek 

yönlü varyans analizi” ile bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

düzeyde bir farklılaĢma olduğu gözlenmiĢtir [F(4,172) = 2,513 p<.05]. Farklılığın hangi 

gruplardan kaynaklandığını anlamak için gerçekleĢtirilen LSD çoklu karĢılaĢtırma 

testine baĢvurulmuĢ ve sonuçlara göre; kanser hastası yakını “Anne-Baba-Kız KardeĢ-

Erkek kardeĢ”ten biri olan katılımcıların puan ortalamasının (X=20,79 S=4,898), kanser 

hastası yakını “Ġkinci Derece Akrabalar” arasından olan katılımcıların puan 

ortalamasından (X=18,08 S=4,737) daha yüksek olduğu saptanmıĢtır. Bu sonuçların 

dağılımı aĢağıdaki grafikte gösterilmektedir. 
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Grafik 4.3.22. Kanser Hastasının Yakınlık Derecesine Göre “Kanser Olacağından Endişe Duyma” Alt 

Boyutundan Alınan Puan Ortalamaları 

 

İnkar-Bilmek İstememe  

Kanser hastası yakının, yakınlık derecesine göre “İnkar-Bilmek İstememe” alt 

boyutundan alınan puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü varyans 

analizi” ile bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma 

olmadığı gözlenmiĢtir [F(4,160) = 0,312 p > .05] AĢağıdaki grafikte bu sonuçların 

dağılımı gösterilmektedir.  

 

Grafik 4.3.23. Kanser Hastasının Yakınlık Derecesine Göre “İnkar-Bilmek İstememe” Alt Boyutundan 

Alınan Puan Ortalamaları 
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Kanser Önlenemez  

Kanser hastası yakının, yakınlık derecesine göre “Kanser Önlenemez” alt 

boyutundan alınan puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü varyans 

analizi” ile bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma 

olmadığı gözlenmiĢtir [F(4,165) = 1,641 p > .05] AĢağıdaki grafikte bu sonuçların 

dağılımı gösterilmektedir.   

 

 

Grafik 4.3.24. Kanser Hastasının Yakınlık Derecesine Göre “Kanser Önlenemez” Alt Boyutundan Alınan 

Puan Ortalamaları 

4.3.4.Katılımcıların Kansere ĠliĢkin Tutumlar Ölçeği Alt Boyutlarından 

Aldıkları Puan Ortalamalarının Sağlık Motivasyonu Alt Boyutları ile  ĠliĢkisi 

Tablo 4.3.11. KANSERE ĠLĠġKĠN TUTUMLAR ÖLÇEĞĠ ALT BOYUTLARI VE SAĞLIK 

MOTĠVASYONU ÖLÇEĞĠ ALT BOYUTLARI ARASINDAKĠ KORELASYONLAR 

   

 

Niyet 

Faktörü  

 

 

Davranış 

Faktörü  

Kanserin 

Çaresi-

Tedavisi 

Yoktur 

 

Kanser 

Olacağından 

Endişe Duyma 

 

İnkar-

Bilmek 

İstememe 

DavranıĢ Faktörü  ,481**         

Kanserin Çaresi-Tedavisi 

Yoktur 

-,058 -,054       

Kanser Olacağından EndiĢe 

Duyma 

,081 ,177** ,452**     

Ġnkar-Bilmek Ġstememe -,040 ,078 ,401** ,194**   

Kanser Önlenemez -,231** -,293** ,322** ,011 ,155* 
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Kanser hastalığına iliĢkin tutumlar ve sağlık motivasyonu arasındaki iliĢkiler 

incelendiğinde, öncelikle kanser olacağından endiĢe duyma ile davranıĢ faktörü arasında 

.17 düzeyinde pozitif yönde bir iliĢki olduğu saptanmıĢtır. Bir diğer deyiĢle, kanser 

olmaya iliĢkin endiĢe düzeyi arttıkça, sağlıklı olma yönündeki davranıĢları yapma 

sıklığının arttığı söylenebilir.  

Kanserin önlenemeyeceğine iliĢkin tutumların ise niyet ve davranıĢ faktörünü 

temsil eden tutumlar ile negatif yönde korele olduğu anlaĢılmıĢtır. Niyet faktörü ile -.23, 

davranıĢ faktörü ile -.29 düzeyinde korele olan bu tutumlar, kanserin önlenemeyeceğini 

düĢünme eğilimi arttıkça, kanserden korunmak ve sağlıklı olmak amacıyla yapılan 

davranıĢların ve zihinsel pratiklerin (niyetin) azaldığını göstermektedir. Tam tersi ifade 

ile sağlık motivasyonu düĢtükçe kanserin önlenemeyeceğini düĢünme eğiliminin de 

arttığı söylenebilir.   

4.3.5.Katılımcıların Kansere ĠliĢkin Tutumlar Ölçeği Alt Boyutlarından 

Aldıkları Puan Ortalamalarının Kanser Tedavisinde Etkili Olduğu DüĢünülen 

Yöntemler ile ĠliĢkilerinin Ġncelenmesi  

Kansere iliĢkin tutumların bu hastalığın tedavisinde etkili olduğu düĢünülen 

faktörler ile iliĢkileri incelendiğinde “kemoterapi, radyoterapi, cerrahi müdahale, eĢ/aile 

desteği, sosya çevre/arkadaĢ desteği, olumlu düĢünme, mücadele azmi ve psikolojik 

destek” faktörleriyle istatistiksel açıdan anlamlı korelasyonel iliĢkilerin olduğu 

saptanmıĢtır.  

Ġstatistiksel açıdan anlamlı korelasyon katsayılarının koyu renkle belirtildiği 

Tablo 4.3.12‟ye bakıldığında, kanserin tedavisinin olmadığını düĢünme, kanser 

olmaktan endiĢe duyma, bu hastalığı inkar etme ve önlenemeyeceğini düĢünmeye iliĢkin 

tutumların yukarıda belirtilen ifadeler ile negatif yönde korele olduğu saptanmıĢtır. Bu 

yöndeki tutumlar arttıkça, tedavide etkili olduğu düĢünülen ifadelere verilen puan 

ortalamalarının düĢtüğü görülmüĢtür.  
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Tablo 4.3.12. KANSERE ĠLĠġKĠN TUTUMLAR ÖLÇEĞĠ ALT BOYUTLARINDAN ALINAN 

PUAN ORTALAMALARININ KANSER TEDAVĠSĠNDE ETKĠLĠ OLDUĞU DÜġÜNÜLEN 

FAKTÖRLER ĠLE ĠLĠġKĠSĠ 

 Kanserin Çaresi-

Tedavisi Yoktur 

Kanser Olacağından 

Endişe Duyma 

İnkar-Bilmek 

İstememe 

Kanser 

Önlenemez 

Kemoterapi -,189** -,083 -,148* -,099 

EĢ/Aile Desteği -,201** -,090 -,117 -,158* 

ġifalı Bitkiler -,093 ,108 -,032 -,099 

Cerrahi Müdahale -,133* -,091 -,078 -,180** 

Sosyal Çevre 

/ArkadaĢ Desteği 
-,211** -,141* -,103 -,099 

Olumlu DüĢünme -,179** -,066 -,123 -,160* 

Mücadele Azmi -,191** -,081 -,120 -,144* 

Radyoterapi -,158* -,059 -,150 -,036 

Psikolojik Destek -,166** -,021 -,156* -,177** 

Psikiyatrik Destek -,093 -,028 -,028 -,121 

 

4.4.KANSER TEDAVĠSĠNDE ETKĠLĠ OLDUĞU DÜġÜNÜLEN 

YÖNTEMLERE ĠLĠġKĠN BULGULAR 

Bu bölümde kanser tedavisinde etkili olduğu düĢünülen faktörlere iliĢkin elde 

edilen bulgular sunulacaktır. Ġlk bölümde faktörler arasındaki iliĢkilere, ikinci bölümde 

bu faktörlerden elde edilen puan ortalamalarının çeĢitli değiĢkenler ile iliĢkilerine yer 

verilecektir.  

4.4.1. Kanser Tedavisinde Etkili Olduğu DüĢünülen Yöntemler Arasındaki 

ĠliĢkiler 

Tablo 4.4.1. KANSER TEDAVĠSĠNDE ETKĠLĠ OLDUĞU DÜġÜNÜLEN YÖNTEMLER ARASINDAKĠ 

KORELASYONLAR  
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Kemoterapi  1                   

EĢ/Aile Desteği ,385** 1                 

ġifalı Bitkiler ,240** ,292** 1               

Cerrahi Müdahale ,438** ,295** ,180** 1             

Sosyal Çevre/ArkadaĢ Desteği ,207** ,663** ,230** ,222** 1           

Olumlu DüĢünme ,212** ,712** ,241** ,233** ,635** 1         

Mücadele Azmi ,298** ,698** ,265** ,238** ,577** ,730** 1       

Radyoterapi ,631** ,251** ,246** ,456** ,184** ,129* ,228** 1     

Psikolojik Destek  ,367** ,655** ,367** ,275** ,517** ,576** ,635** ,380** 1   

Psikiyatrik Destek ,312** ,404** ,298** ,250** ,301** ,374** ,407** ,301** ,626** 1 
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Yukarıda görülen korelasyon katsayılarından hareketle, tüm ifadelerin birbiri ile 

istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde pozitif yönde korele olduğu anlaĢılmaktadır. Bu 

korelasyonel iliĢkiler arasında en güçlü olanları koyu renkle belirtilmiĢtir. Örneğin 

cerrahi müdahale ile kemoterapi (.43) ve radyoterapi (.45) düzeyinde, kemoterapi ile 

radyoterapi .63 düzeyinde, eĢ/aile desteği ile sosyal çevre desteği .66, mücadele azmi ile 

.69 düzeyinde, olumlu düĢünme ile sosyal çevre desteği .63 ve mücadele azmi ile .73 

düzeyinde birbiri ile pozitif yönde korele oldukları saptanmıĢtır.  

4.4.2. Kanser Tedavisinde Etkili Olduğu DüĢünülen Yöntemlerden Alınan 

Puan Ortalamalarının ÇeĢitli  DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi 

Bu bölümde katılımcıların, “Kanser Tedavisinde Etkili Olduğu DüĢünülen 

Yöntemlerden” aldıkları puan ortalamalarının sosyo-demografik değiĢkenlere (cinsiyet, 

yaĢ, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, kanser yakını olup olmama ve kanser hastasının 

yakınlık derecesi) göre dağılımı sunulacaktır.  

Cinsiyet 

Kadın ve erkek katılımcıların “Psikolojik Destek” yönteminden aldıkları puan 

ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “bağlantısız örneklemler için t-testi” ile 

bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma olduğu 

gözlenmiĢtir [t (267) = 2,742 p <.05 ]. AĢağıdaki grafikte bu sonuçların dağılımı 

gösterilmektedir.  

 

Grafik 4.4.1. Kadın ve Erkek Katılımcıların “Psikolojik Destek” İfadesinden Aldıkları Puan 

Ortalamaları 
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Kadın ve erkek katılımcıların diğer faktörlerden aldıkları puan ortalamaları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma bulunmamıĢtır. Kadın ve erkek 

katılımcıların her bir faktörden aldıkları puan ortalamalarının dağılımı aĢağıda sunulan 

Tablo 4.4.2.‟den takip edilebilir.  

Tablo 4.4.2. KADIN VE ERKEK KATILIMCILARIN KANSER TEDAVĠSĠNDE ETKĠLĠ OLDUĞU 

DÜġÜNÜLEN YÖNTEMLERDEN ALDIKLARI PUAN ORTALAMALARI 

   

 

Cinsiyet 

 

Yanıt veren kişi 

sayısı 

 

Puan Ortalaması 

 

Standart Sapma 

Kemoterapi  Kadın 141 5,43 1,700 

  Erkek 125 5,13 1,577 

EĢ/Aile Desteği Kadın 142 6,35 1,278 

  Erkek 127 6,17 1,297 

ġifalı Bitkiler Kadın 137 4,24 1,889 

  Erkek 125 4,04 1,839 

Cerrahi Müdahale Kadın 138 5,20 1,833 

  Erkek 127 5,26 1,659 

Sosyal Çevre/ArkadaĢ Desteği Kadın 142 5,97 1,503 

  Erkek 125 5,76 1,455 

Olumlu DüĢünme Kadın 139 6,38 1,354 

  Erkek 127 6,21 1,263 

Mücadele Azmi Kadın 141 6,51 1,174 

  Erkek 127 6,40 1,056 

Radyoterapi Kadın 134 5,07 1,874 

  Erkek 120 4,75 1,675 

Psikolojik Destek*  Kadın 142 6,24 1,332 

  Erkek 127 5,77 1,507 

Psikiyatrik Destek Kadın 138 5,65 1,885 

  Erkek 125 5,26 1,742 

 

YaĢ 

Farklı yaĢ grubundaki katılımcıların “Eş/Aile Desteği” yönteminden aldıkları 

puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü varyans analizi” ile 

bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma olduğu 

gözlenmiĢtir [F(2,268) = 4,204 p < .05]. Farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını 

anlamak için gerçekleĢtirilen Scheffe çoklu karĢılaĢtırma testine baĢvurulmuĢ ve 

sonuçlara göre; “üst yaĢ” grubundaki katılımcıların puan ortalamasının (X=6,46 

S=0,981) “orta yaĢ” grubundaki katılımcıların puan ortalamasından (X=5,92 S=1,615) 

daha yüksek olduğu saptanmıĢtır. Bu sonuçların dağılımı aĢağıdaki grafikte 

gösterilmektedir.  
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Grafik 4.4.2. Farklı Yaş Grubundaki Katılımcıların “Eş/Aile Desteği” İfadesinden Aldıkları Puan 

Ortalamaları 

           Farklı yaĢ grubundaki katılımcıların diğer faktörlerden aldıkları puan 

ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma bulunmamıĢtır. Farklı 

yaĢ grubundaki katılımcıların her bir faktörden aldıkları puan ortalamalarının dağılımı 

aĢağıda sunulan Tablo 4.4.3.‟ten takip edilebilir.  

Tablo 4.4.3. FARKLI YAġ GRUPLARINDAKĠ KATILIMCILARIN KANSER TEDAVĠSĠNDE ETKĠLĠ 

OLDUĞU DÜġÜNÜLEN YÖNTEMLERDEN ALDIKLARI PUAN ORTALAMALARI 

    Yanıt Veren 

KiĢi Sayısı 

Puan 

Ortalaması 

Standart Sapma 

Kemoterapi  Alt yaĢ grubu  112 5,12 1,577 

  Orta yaĢ grubu  79 5,30 1,697 

  Üst yaĢ grubu  75 5,54 1,686 

EĢ/Aile Desteği* Alt yaĢ grubu  113 6,37 1,174 

  Orta yaĢ grubu  79 5,92 1,615 

  Üst yaĢ grubu  77 6,46 0,981 

ġifalı Bitkiler Alt yaĢ grubu  113 4,00 1,846 

  Orta yaĢ grubu  75 4,38 1,965 

  Üst yaĢ grubu  74 4,14 1,787 

Cerrahi Müdahale Alt yaĢ grubu  111 5,23 1,651 

  Orta yaĢ grubu  78 5,23 1,878 

  Üst yaĢ grubu  76 5,23 1,772 

Sosyal Çevre/ArkadaĢ Desteği Alt yaĢ grubu  113 6,05 1,341 

  Orta yaĢ grubu  79 5,60 1,793 

  Üst yaĢ grubu  75 5,89 1,290 

Olumlu DüĢünme Alt yaĢ grubu  112 6,31 1,280 

  Orta yaĢ grubu  77 6,12 1,600 

  Üst yaĢ grubu  77 6,46 0,994 

Mücadele Azmi Alt yaĢ grubu  113 6,45 1,149 

  Orta yaĢ grubu  78 6,29 1,300 

  Üst yaĢ grubu  77 6,64 0,823 

Radyoterapi Alt yaĢ grubu  108 4,91 1,535 

  Orta yaĢ grubu  71 4,84 0,992 

  Üst yaĢ grubu  75 5,01 1,941 

Psikolojik Destek  Alt yaĢ grubu  113 5,98 1,457 

  Orta yaĢ grubu  79 5,87 1,628 

  Üst yaĢ grubu  77 6,23 1,157 

Psikiyatrik Destek Alt yaĢ grubu  112 5,42 1,853 

  Orta yaĢ grubu  79 5,20 2,015 

  Üst yaĢ grubu  72 5,81 1,504 



 

 

 

93 

 

Eğitim Düzeyi 

Farklı eğitim düzeyindeki katılımcıların “Kemoterapi” yönteminden aldıkları 

puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü varyans analizi” ile 

bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma olduğu 

gözlenmiĢtir [F(2,268) = 4,204 p < .05]. Farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını 

anlamak için gerçekleĢtirilen LSD çoklu karĢılaĢtırma testine baĢvurulmuĢ ve sonuçlara 

göre; “ilköğretim” mezunu katılımcıların puan ortalamasının (X=5,72 S=1,582) “lise” 

mezunu (X=5,14 S=1,639) ve “üniversite” mezunu katılımcıların puan ortalamasından 

(X=5,15 S=1,665) daha yüksek olduğu saptanmıĢtır. Bu sonuçların dağılımı aĢağıdaki 

grafikte gösterilmektedir. 

 

Grafik 4.4.3. Farklı Eğitim Düzeyindeki Katılımcıların “Kemoterapi” İfadesinden Aldıkları Puan 

Ortalamaları 

 

Farklı eğitim düzeyindeki katılımcıların “Şifalı Bitkiler” yönteminden aldıkları 

puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü varyans analizi” ile 

bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma olduğu 

gözlenmiĢtir [F(2,261) = 5,283 p < .05]. Farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını 

anlamak için gerçekleĢtirilen LSD çoklu karĢılaĢtırma testine baĢvurulmuĢ ve sonuçlara 

göre; “ilköğretim” mezunu katılımcıların puan ortalamasının (X=4,76 S=1,801) “lise” 

mezunu (X=4,05 S=1,787) ve “üniversite” mezunu katılımcıların puan ortalamasından 

(X=3,83 S=1,903) daha yüksek olduğu saptanmıĢtır. Bu sonuçların dağılımı aĢağıdaki 

grafikte gösterilmektedir. 
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Grafik 4.4.4. Farklı Eğitim Düzeyindeki Katılımcıların “Şifalı Bitkiler” İfadesinden Aldıkları Puan 

Ortalamaları 

Farklı eğitim grubundaki katılımcıların diğer faktörlerden aldıkları puan 

ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma bulunmamıĢtır. Farklı 

eğitim grubundaki katılımcıların her bir faktörden aldıkları puan ortalamalarının 

dağılımı aĢağıda sunulan Tablo 4.4.4.‟den takip edilebilir.  

 

Tablo 4.4.4. FARKLI EĞĠTĠM DÜZEYĠNDEKĠ KATILIMCILARIN KANSERĠN TEDAVĠSĠNDE ETKĠLĠ 

OLDUĞU DÜġÜNÜLEN YÖNTEMLERDEN ALDIKLARI PUAN ORTALAMALARI  

    Yanıt Veren Kişi 
Sayısı 

Puan 
Ortalaması 

Standart Sapma 

Kemoterapi* Ġlköğretim 68 5,72 1,582 

  Lise 97 5,14 1,639 

  Üniversite 101 5,15 1,665 

EĢ/Aile Desteği Ġlköğretim 69 6,36 1,248 

  Lise 99 6,39 1,132 

  Üniversite 101 6,07 1,440 

ġifalı Bitkiler* Ġlköğretim 67 4,76 1,801 

  Lise 97 4,05 1,787 

  Üniversite 98 3,83 1,903 

Cerrahi Müdahale Ġlköğretim 68 5,25 1,863 

  Lise 98 5,30 1,653 

  Üniversite 99 5,07 1,762 

Sosyal Çevre/ArkadaĢ Desteği Ġlköğretim 67 6,02 1,546 

  Lise 99 5,85 1,399 

  Üniversite 101 5,79 1,525 

Olumlu DüĢünme Ġlköğretim 67 6,19 1,499 

  Lise 99 6,53 1,003 

  Üniversite 100 6,15 1,424 

Mücadele Azmi Ġlköğretim 68 6,39 1,211 

  Lise 99 6,57 0,915 

  Üniversite 101 6,39 1,233 

Radyoterapi Ġlköğretim 64 5,04 2,003 

  Lise 94 4,78 1,752 

  Üniversite 96 4,97 1,673 

Psikolojik Destek  Ġlköğretim 69 6,14 1,602 

  Lise 99 6,01 1,396 

  Üniversite 101 5,95 1,359 

Psikiyatrik Destek Ġlköğretim 67 5,55 1,948 

  Lise 97 5,47 1,826 

  Üniversite 99 5,40 1,754 



 

 

 

95 

 

Tanınan Kanser Hastasının Yakınlık Derecesi 

Yakınları arasında kanser hastası olduğunu belirten katılımcıların belirttikleri 

hasta kiĢilerin yakın derecesine göre kanser tedavisinde etkili olduğu düĢünülen 

yöntemlerden aldıkları puan ortalamalarının dağılımına bakıldığında “Psikolojik 

Destek” yönteminden alınan puan ortalamalarının istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde 

F(4,175) = 2,755 p < .05] farklılaĢtığı görülmüĢtür. EĢi kanser hastası olan 

katılımcıların psikolojik destek yönteminden aldıkları puan ortalamalarının (X=3,75 

S=2,50), anne-baba-kız/erkek kardeĢi kanser hastası olan katılımcıların (X=6,08 

S=1,367), ikinci derece akrabası kanser hastası olan katılımcıların (X=6,06 S=1,417), 

uzak akrabası kanser hastası olan katılımcıların (X=6,02 S=1,613) ve arkadaĢı/komĢusu 

kanser hastası olan katılımcıların (X=6,50 S=1,849) puan ortalamasından istatistiksel 

açıdan anlamlı düzeyde düĢük olduğu görülmüĢtür. AĢağıdaki grafikte bu sonuçların 

dağılımı gösterilmektedir.  

 

 

Grafik 4.4.5. Kanser Hastasının Yakınlık Derecesine Göre “Psikolojik Destek” İfadesinden Alınan Puan 

Ortalamaları 

 

Kanserin tedavisinde etkili olduğu düĢünülen diğer yöntemlerden alınan puan 

ortalamalarının kanser hastasının yakınlık derecesine göre istatistiksel açıdan anlamlı 
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bir farklılaĢma göstermediği görülmüĢtür. Kanser hastası yakını olan katılımcıların her 

bir yöntemden aldıkları puan ortalamaları aĢağıdaki tabloda sunulmuĢtur.  

 

Tablo 4.4.5. TANINAN KANSER HASTASININ YAKINLIK DERECESĠNE GÖRE KANSER TADEVĠSĠNDE 

ETKĠLĠ OLDUĞU DÜġÜNÜLEN YÖNTEMLERDEN ALINAN PUAN ORTALAMALARI 

    Yanıt veren 

kişi sayısı 

Puan 

Ortalaması 

Standart Sapma 

Kemoterapi  EĢim 4 6,00 1,154 

  Anne-Baba-Kız/Erkek kardeĢ 49 5,26 1,857 

  Ġkinci Derece Akraba 73 5,31 1,673 

  Uzak Akraba 38 5,15 1,966 

  ArkadaĢ-ĠĢ arkadaĢı-KomĢu 10 6,10 1,370 

EĢ/Aile Desteği EĢim 4 6,75 0,500 

  Anne-Baba-Kız/Erkek kardeĢ 50 6,22 1,359 

  Ġkinci Derece Akraba 73 6,35 1,240 

  Uzak Akraba 39 6,38 1,227 

  ArkadaĢ-ĠĢ arkadaĢı-KomĢu 10 6,60 0,699 

ġifalı Bitkiler EĢim 4 3,50 0,577 

  Anne-Baba-Kız/Erkek kardeĢ 46 4,08 1,998 

  Ġkinci Derece Akraba 72 4,06 1,893 

  Uzak Akraba 39 4,28 2,051 

  ArkadaĢ-ĠĢ arkadaĢı-KomĢu 10 4,50 2,223 

Cerrahi Müdahale EĢim 4 5,75 0,957 

  Anne-Baba-Kız/Erkek kardeĢ 48 5,27 1,865 

  Ġkinci Derece Akraba 72 5,11 1,780 

  Uzak Akraba 39 5,20 1,823 

  ArkadaĢ-ĠĢ arkadaĢı-KomĢu 10 6,60 0,966 

Sosyal Çevre/ArkadaĢ Desteği EĢim 4 5,00 1,414 

  Anne-Baba-Kız/Erkek kardeĢ 50 5,82 1,586 

  Ġkinci Derece Akraba 73 5,97 1,443 

  Uzak Akraba 39 5,76 1,769 

  ArkadaĢ-ĠĢ arkadaĢı-KomĢu 10 6,10 1,197 

Olumlu DüĢünme EĢim 4 6,00 1,414 

  Anne-Baba-Kız/Erkek kardeĢ 49 6,44 1,225 

  Ġkinci Derece Akraba 72 6,23 1,389 

  Uzak Akraba 38 6,52 1,288 

  ArkadaĢ-ĠĢ arkadaĢı-KomĢu 10 6,70 0,674 

Mücadele Azmi EĢim 4 5,50 1,914 

  Anne-Baba-Kız/Erkek kardeĢ 49 6,65 0,925 

  Ġkinci Derece Akraba 73 6,46 1,179 

  Uzak Akraba 39 6,51 1,232 

  ArkadaĢ-ĠĢ arkadaĢı-KomĢu 10 6,70 0,948 

Radyoterapi EĢim 4 4,75 1,707 

  Anne-Baba-Kız/Erkek kardeĢ 46 5,04 1,954 

  Ġkinci Derece Akraba 68 5,00 1,828 

  Uzak Akraba 35 4,54 2,119 

  ArkadaĢ-ĠĢ arkadaĢı-KomĢu 10 5,60 1,349 

Psikolojik Destek  EĢim 4 3,75 2,500 

  Anne-Baba-Kız/Erkek kardeĢ 50 6,08 1,367 

  Ġkinci Derece Akraba 73 6,06 1,417 

  Uzak Akraba 39 6,02 1,613 

  ArkadaĢ-ĠĢ arkadaĢı-KomĢu 10 6,50 0,849 

Psikiyatrik Destek EĢim 4 5,50 1,732 

  Anne-Baba-Kız/Erkek kardeĢ 49 5,38 2,008 

  Ġkinci Derece Akraba 71 5,67 1,662 

  Uzak Akraba 39 5,35 2,032 

  ArkadaĢ-ĠĢ arkadaĢı-KomĢu 10 5,70 1,418 
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4.5.KANSER HASTALIĞININ GÜNÜMÜZDE VE GELECEKTE 

TEDAVĠ EDĠLEBĠLĠRLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN TUTUMLARDAN ELDE EDĠLEN 

BULGULAR 

Bu bölümde katılımcıların kanser hastalığının günümüzde ve gelecekte tedavi 

edilmesi konusundaki görüĢlerinden elde edilen bulgulara yer verilecektir.  

4.5.1.Kanserin Günümüzde ve Gelecekte Tedavi Edilebilirliğine ĠliĢkin  

Tutumlar ile ÇeĢitli DeğiĢkenler Arasındaki KarĢılıklı ĠliĢkiler  

Kanserin günümüzde tedavi edilmesine iliĢkin görüĢler ile gelecekte tedavi 

edilmesine iliĢkin görüĢler arasında .53 düzeyinde pozitif yönde korelasyon 

bulunmaktadır. Bir diğer deyiĢle, hastalığın günümüzde tedavi edilmesine iliĢkin 

görüĢler arttıkça, gelecekte de tedavi edilmesine iliĢkin görüĢlerin arttığı söylenebilir.  

Sağlık motivasyonu arttıkça kanserin günümüzde ve gelecekte tedavi 

edilebileceğine iliĢkin görüĢlerin arttığı saptanmıĢtır. Elde edilen korelasyon katsayıları 

aĢağıda yer alan Tablo 4.5.1‟de sunulmaktadır.  

 

Tablo 4.5.1. KANSERĠN GÜNÜMÜZDE VE GELECEKTE TEDAVĠ EDĠLEBĠLECEĞĠNE 

ĠLĠġKĠN GÖRÜġLER ĠLE SAĞLIK MOTĠVASYONU ARASINDAKĠ KORELASYONLAR 

 Sağlık 

Motivasyonu 

Ölçeği Toplam 

Puan 

Niyet 

Faktörü 

Davranış  

Faktörü 

Sizce, kanser günümüzde ne ölçüde tedavi 

edilebilir bir hastalıktır? 

,220** ,138* ,242** 

Sizce kanser, gelecekte ne ölçüde tedavi 

edilebilir bir hastalık olacaktır? 

,146* ,156* ,130* 

 

Kansere iliĢkin tutumlar ile bu hastalığın tedavi edilmesine iliĢkin görüĢler 

arasındaki iliĢkilere bakıldığında ise tüm alt boyutların negatif yönde korele oldukları 

anlaĢılmıĢtır. Kanserin çaresinin olmadığını düĢünme, bu hastalığı inkar etme, 

önlenemeyeceğini düĢünme ve kanser olacağından endiĢe duymaya iliĢkin tutumlar 

arttıkça, bu hastalığın günümüzde veya gelecekte tedavi edilebileceğine iliĢkin 
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inançların düĢtüğü saptanmıĢtır. Korelasyon katsayı değerleri aĢağıdaki tablodan 

izlenebilir.  

Tablo 4.5.2. KANSERĠN GÜNÜMÜZDE VE GELECEKTE TEDAVĠ EDĠLEBĠLECEĞĠNE 

ĠLĠġKĠN GÖRÜġLER ĠLE KANSERE ĠLĠġKĠN TUTUMLAR ÖLÇEĞĠ ALT BOYUTLARI 

ARASINDAKĠ KORELASYONLAR 

  Kanserin 

Çaresi-Tedavisi 

Yoktur 

Kanser 

Olacağından Endişe 

Duyma 

İnkar-Bilmek 

İstememe 

Kanser 

Önlenemez 

Sizce, kanser günümüzde ne 

ölçüde tedavi edilebilir bir 

hastalıktır?  

-,376** -,124* -,002 -,153* 

Sizce kanser, gelecekte ne 

ölçüde tedavi edilebilir bir 

hastalık olacaktır?  

-,153* -,094 -,016 -,125* 

 

Genel olarak kanserin günümüzde ve gelecekte tedavi edilebileceğini düĢünme 

eğilimi arttıkça tedavide etkili olduğu düĢünülen ifadelere daha yüksek puanlar verildiği 

görülmüĢtür. “Kemoterapi, eĢ/aile desteği, olumlu düĢünme, radyoterapi, psikolojik ve 

psikiyatrik destek” günümüzde bu hastalığın tedavi edilebileceğine iliĢkin görüĢlerle 

.20‟nin üstünde korelasyona sahiptir.  

Gelecekte tedavi edilebileceğine iliĢkin görüĢler ile “eĢ/aile desteği, radyoterapi, 

psikolojik ve psikiyatrik destek” ifadelerinin .20‟nin üstünde korele faktörler oldukları 

anlaĢılmıĢtır. Elde edilen bu katsayı değerleri Tablo 4.5.3‟de sunulmaktadır.  

Tablo 4.5.3. KANSERĠN GÜNÜMÜZDE VE GELECEKTE TEDAVĠ EDĠLEBĠLECEĞĠNE 

ĠLĠġKĠN GÖRÜġLER ĠLE KANSER TEDAVĠSĠNDE ETKĠLĠ OLDUĞU DÜġÜNÜLEN 

YÖNTEMLER ARASINDAKĠ KORELASYONLAR 

  Sizce, kanser günümüzde ne 

ölçüde tedavi edilebilir bir 

hastalıktır?  

Sizce kanser, gelecekte ne 

ölçüde tedavi edilebilir bir 

hastalık olacaktır?  

Kemoterapi  ,212** ,175** 

EĢ/Aile Desteği ,264** ,256** 

ġifalı Bitkiler ,163** ,122* 

Cerrahi Müdahale ,163** ,145* 

Sosyal Çevre/ArkadaĢ Desteği ,194** ,087 

Olumlu DüĢünme ,208** ,134* 

Mücadele Azmi ,167** ,127* 

Radyoterapi ,200** ,203** 

Psikolojik Destek  ,270** ,237** 

Psikiyatrik Destek ,252** ,213** 

 



 

 

 

99 

4.5.2.Kanser Hastalığının Günümüzde ve Gelecekte Tedavi Edilebilirliğine 

ĠliĢkin Tutumların ÇeĢitli DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi 

Cinsiyet 

Kadın ve erkek katılımcıların “Kanserin günümüzde ve gelecekte tedavi 

edilmesine ” iliĢkin tutum maddelerinden aldıkları  puan ortalamalarının farklılaĢıp 

farklılaĢmadığına “bağlantısız örneklemler için t-testi” ile bakılmıĢ ve günümüzde [t 

(247) = 0,678 p >.05 ] ve gelecekte [t (247) = 0,678 p >.05 ] tedavi edilmesine iliĢkin 

görüĢlerde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma olmadığı 

gözlenmiĢtir. AĢağıdaki tabloda bu sonuçların dağılımı gösterilmektedir.  

Tablo 4.5.4. KADIN VE ERKEK KATILIMCILARIN KANSERĠN GÜNÜMÜZDE VE GELECEKTE 

TEDAVĠ EDĠLMESĠ KONUSUNDAKĠ PUAN ORTALAMALARI 

   

Cinsiyet 

Yanıt veren 

kişi sayısı 

Puan 

Ortalaması 

Standart 

Sapma 

Sizce, kanser günümüzde ne ölçüde tedavi 

edilebilir bir hastalıktır?  

Kadın 142 3,36 0,729 

  Erkek 129 3,34 0,678 

Sizce kanser, gelecekte ne ölçüde tedavi 

edilebilir bir hastalık olacaktır?  

Kadın 143 4,01 0,830 

  Erkek 129 4,20 0,804 

           YaĢ 

Farklı yaĢ gruplarının “Kanserin günümüzde ve gelecekte tedavi edilmesine” 

iliĢkin tutum maddelerinden aldıkları  puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına 

“tek yönlü varyans analizi” ile bakılmıĢ ve günümüzde [F(2,270) = 2,076 p > .05] ve 

gelecekte [F(2,271) = 1,234 p > .05] tedavi edilmesine iliĢkin görüĢlerde gruplar 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde bir farklılaĢma olmadığı gözlenmiĢtir.  

AĢağıdaki tabloda bu sonuçların dağılımı gösterilmektedir.  

Tablo 4.5.6. FARKLI YAġ GRUBUNDAKĠ KATILIMCILARIN KANSERĠN GÜNÜMÜZDE VE GELECEKTE TEDAVĠ 

EDĠLMESĠ KONUSUNDAKĠ PUAN ORTALAMALARI 

    Yanıt veren kiĢi 
sayısı 

Puan 
Ortalaması 

Standart 
Sapma 

Sizce, kanser günümüzde ne ölçüde tedavi edilebilir bir 

hastalıktır?  

Alt yaĢ 

grubu  

114 3,40 0,700 

  Orta yaĢ 

grubu  

78 3,21 0,714 

  Üst yaĢ 
grubu  

79 3,41 0,690 

Sizce kanser, gelecekte ne ölçüde tedavi edilebilir bir 

hastalık olacaktır?  

Alt yaĢ 

grubu  

114 4,17 0,811 

  Orta yaĢ 

grubu  

79 3,98 0,808 

  Üst yaĢ 
grubu  

79 4,11 0,847 
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Eğitim Düzeyi 

Farklı eğitim düzeyindeki katılımcıların “Kanserin günümüzde ve gelecekte 

tedavi edilmesine” iliĢkin tutum maddelerinden aldıkları puan ortalamalarının farklılaĢıp 

farklılaĢmadığına “tek yönlü varyans analizi” ile bakılmıĢtır. “Kanserin gelecekte tedavi 

edilebileceğine” iliĢkin görüĢlerde, gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde 

bir farklılaĢma olduğu gözlenmiĢtir [F(2,271) = 4,617 p < .05]. Farklılığın hangi 

gruplardan kaynaklandığını anlamak için gerçekleĢtirilen Scheffe çoklu karĢılaĢtırma 

testine baĢvurulmuĢ ve sonuçlara göre; “Ġlköğretim” düzeyindeki katılımcıların puan 

ortalamasının (X=3,86 S=0,923) “lise” mezunu katılımcıların puan ortalamasından  

(X=4,23 S=0,697) ve  “üniversite” mezunu katılımcıların puan ortalamasından (X=4,14 

S=0,829) daha düĢük olduğu saptanmıĢtır. Bu sonuçların dağılımı aĢağıdaki grafikte 

gösterilmektedir.  

 

Grafik 4.5.1. Farklı Eğitim Düzeyindeki Katılımcıların Kanserin Gelecekte Tedavi Edilmesine İlişkin 

Görüşleri 

 

Kanserin günümüzde tedavi edilebileceğine iliĢkin tutum maddelerinden alınan 

puan ortalamalarının ise eğitim düzeyine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma 

göstermediği bulunmuĢtur [F(2,271) = 0,393 p > .05].  

Kanser Yakını Olup Olmama  

Kanser yakını olan ve olmayan katılımcıların “Kanserin günümüzde ve gelecekte 

tedavi edilmesine” iliĢkin tutum maddelerinden aldıkları puan ortalamalarının farklılaĢıp 

farklılaĢmadığına “bağlantısız örneklemler için t-testi” ile bakılmıĢ ve günümüzde [t 
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(267) = -0,254 p >.05 ] ve gelecekte   [t (267) = -1,338 p >.05 ] tedavi edilmesine 

iliĢkin görüĢlerde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma olmadığı 

gözlenmiĢtir AĢağıdaki tabloda bu sonuçların dağılımı gösterilmektedir. 

  

Tablo 4.5.7. KANSER HASTASI YAKINI OLAN VE OLMAYAN KATILIMCILARIN KANSERĠN 

GÜNÜMÜZDE VE GELECEKTE TEDAVĠ EDĠLMESĠ KONUSUNDAKĠ PUAN ORTALAMALARI 

    Yanıt veren 

kişi sayısı 

Puan 

Ortalaması 

Standart 

Sapma 

Sizce, kanser günümüzde ne ölçüde tedavi 

edilebilir bir hastalıktır?  

Yok 87 3,34 0,789 

  Var 182 3,36 0,657 

Sizce kanser, gelecekte ne ölçüde tedavi 

edilebilir bir hastalık olacaktır?  

Yok 87 4,01 0,799 

  Var 183 4,15 0,817 

 

4.6.DĠNĠ ĠNANCIN GÜNLÜK YAġAMA ETKĠSĠNĠN ÇEġĠTLĠ 

DEĞĠġKENLERLE ĠLĠġKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ  

Anket formunda yer alan dini inancın günlük yaĢamı üzerindeki etkisine iliĢkin 

soruyu “Çok Etkili-Etkili”, “Kısmen Etkili-Kısmen Etkili Değil” ve “Etkili Değil-Hiç 

Etkili Değil” Ģeklinde yanıtlayan katılımcılar üç gruba ayrılmıĢ ve dini inancın etkisini 

günlük yaĢamında farklı düzeylerde (etkili-orta düzeyde etkili ve etkili değil) hisseden 

katılımcıların sağlıklı olma konusundaki tutumları, kansere iliĢkin tutumları ve kanser 

tedavisi hakkındaki görüĢleri incelenmiĢtir. Elde edilen bulgular aĢağıda sırasıyla 

sunulmuĢtur.  

 

4.6.1.Dini Ġnanç Ve Sağlık Motivasyonu ĠliĢkisi 

Sağlık Motivasyonu Toplam Puanı 

Dini inancın etkisini günlük yaĢamında farklı düzeylerde hisseden katılımcıların 

“Sağlık Motivasyonu” toplam puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek 

yönlü varyans analizi” ile bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılaĢma olduğu gözlenmiĢtir [F(2,242) = 9,268 p =.000]. Farklılığın hangi 

gruplardan kaynaklandığını anlamak için gerçekleĢtirilen Scheffe çoklu karĢılaĢtırma 

testine baĢvurulmuĢ ve sonuçlara göre; “dini inancın günlük yaĢamında etkili 

olmadığını” belirten katılımcıların puan ortalamasının (X=26,72 S=5,476) “dini inancın 
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kısmen etkili kısmen etkili olmadığını” düĢünen katılımcıların puan ortalamasından 

(X=29,06 S=4,327)  ve “dini inancın günlük yaĢamlarında etkili olduğunu” (X=30,22 

S=5,162) belirten katılımcıların puan ortalamasından daha düĢük olduğu saptanmıĢtır. 

Bu sonuçların dağılımı aĢağıdaki grafikte gösterilmektedir.  

 

Grafik 4.6.1. Dini İnancın Günlük Yaşam Üzerindeki Etkisine Göre Sağlık Motivasyonu Ölçeğinden 

Alınan Toplam Puan Ortalamaları 

Niyet Alt Boyutu 

Dini inancın etkisini günlük yaĢamında farklı düzeylerde hisseden katılımcıların 

“Niyet” alt boyutundan aldıkları puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek 

yönlü varyans analizi” ile bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılaĢma olduğu gözlenmiĢtir [F(2,247) = 4,871 p <.05]. Farklılığın hangi gruplardan 

kaynaklandığını anlamak için gerçekleĢtirilen Scheffe çoklu karĢılaĢtırma testine 

baĢvurulmuĢ ve sonuçlara göre; “dini inancın günlük yaĢamında etkili olmadığını” 

belirten katılımcıların puan ortalamasının (X=16,15 S=3,331) “dini inancın kısmen 

etkili kısmen etkili olmadığını” düĢünen katılımcıların puan ortalamasından (X=17,51 

S=1,945)  ve “dini inancın günlük yaĢamlarında etkili olduğunu” (X=17,09 S=2,466) 

belirten katılımcıların puan ortalamasından daha düĢük olduğu saptanmıĢtır. Bu 

sonuçların dağılımı aĢağıdaki grafikte gösterilmektedir.  
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Grafik 4.6.2. Dini İnancın Günlük Yaşam Üzerindeki Etkisine Göre Niyet Alt Boyutundan Alınan Puan 

Ortalamaları 

 

Davranış Alt Boyutu 

Dini inancın etkisini günlük yaĢamında farklı düzeylerde hisseden katılımcıların 

“Davranış” alt boyutundan aldıkları puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına 

“tek yönlü varyans analizi” ile bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

bir farklılaĢma olduğu gözlenmiĢtir [F(2,247) = 10,926 p =.000]. Farklılığın hangi 

gruplardan kaynaklandığını anlamak için gerçekleĢtirilen Scheffe çoklu karĢılaĢtırma 

testine baĢvurulmuĢ ve sonuçlara göre; “dini inancın günlük yaĢamında etkili 

olmadığını” belirten katılımcıların puan ortalamasının (X=14,00 S=4,181) “dini inancın 

kısmen etkili kısmen etkili olmadığını” düĢünen katılımcıların puan ortalamasından 

(X=15,30 S=3,662)  ve “dini inancın günlük yaĢamlarında etkili olduğunu” (X=16,92 

S=4,159) belirten katılımcıların puan ortalamasından daha düĢük olduğu saptanmıĢtır. 

Bu sonuçların dağılımı aĢağıdaki grafikte gösterilmektedir.  
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Grafik 4.6.3. Dini İnancın Günlük Yaşam Üzerindeki Etkisine Göre Davranış Alt Boyutundan Alınan 

Puan Ortalamaları 

 

4.6.2.Dini Ġnanç Ve Kansere ĠliĢkin Tutumlar Ölçeği Alt Boyutları 

Arasındaki ĠliĢkiler 

Kanserin çaresi-tedavisi yoktur 

Dini inancın etkisini günlük yaĢamında farklı düzeylerde hisseden ve 

hissetmeyen katılımcıların “Kanserin çaresi-tedavisi yoktur” alt boyutundan aldıkları 

puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü varyans analizi” ile 

bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde bir farklılaĢma 

olmadığı gözlenmiĢtir [F(2,248) = 0,355 p > .05]. AĢağıdaki grafikte bu sonuçların 

dağılımı gösterilmektedir.  
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Grafik 4.6.4. Dini İnancın Günlük Yaşam Üzerindeki Etkisine Göre “Kanserin Çaresi-Tedavisi Yoktur” 

Alt Boyutundan Alınan Puan Ortalamaları 

 

Kanser Olacağından Endişe Duyma  

Dini inancın etkisini günlük yaĢamında farklı düzeylerde hisseden ve 

hissetmeyen katılımcıların “Kanser Olacağından Endişe Duyma” alt boyutundan 

aldıkları puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü varyans analizi” 

ile bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde bir farklılaĢma 

olmadığı gözlenmiĢtir [F(2,260) = 2,627 p > .05]. AĢağıdaki grafikte bu sonuçların 

dağılımı gösterilmektedir.  

 

Grafik 4.6.5. Dini İnancın Günlük Yaşam Üzerindeki Etkisine Göre “Kanser Olacağından Endişe 

Duyma” Alt Boyutundan Alınan Puan Ortalamaları 
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İnkar-Bilmek İstememe 

Dini inancın etkisini günlük yaĢamında farklı düzeylerde hisseden ve 

hissetmeyen katılımcıların “İnkar-Bilmek İstememe” alt boyutundan aldıkları puan 

ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü varyans analizi” ile bakılmıĢ ve 

gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde bir farklılaĢma olduğu gözlenmiĢtir 

[F(2,245) = 6,882 p = 001]. Farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını anlamak için 

gerçekleĢtirilen Scheffe çoklu karĢılaĢtırma testine baĢvurulmuĢ ve sonuçlara göre; “dini 

inancın günlük yaĢamında etkili olmadığını” belirten katılımcıların puan ortalamasının 

(X=10,52 S=4,045) “dini inancın kısmen etkili kısmen etkili olmadığını” düĢünen 

katılımcıların puan ortalamasından (X=12,03 S=4,426)  ve “dini inancın günlük 

yaĢamlarında etkili olduğunu” (X=13,09 S=4,189) belirten katılımcıların puan 

ortalamasından daha düĢük olduğu saptanmıĢtır. Bu sonuçların dağılımı aĢağıdaki 

grafikte gösterilmektedir.  

 

 

Grafik 4.6.7. Dini İnancın Günlük Yaşam Üzerindeki Etkisine Göre “İnkar-Bilmek İstememe” Alt 

Boyutundan Alınan Puan Ortalamaları 
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Kanser Önlenemez  

Dini inancın etkisini günlük yaĢamında farklı düzeylerde hisseden ve 

hissetmeyen katılımcıların “Kanser Önlenemez” alt boyutundan aldıkları puan 

ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü varyans analizi” ile bakılmıĢ ve 

gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde bir farklılaĢma olmadığı 

gözlenmiĢtir [F(2,250) = 0,987 p > .05]. AĢağıdaki grafikte bu sonuçların dağılımı 

gösterilmektedir.  

 

 

Grafik 4.6.8. Dini İnancın Günlük Yaşam Üzerindeki Etkisine Göre “Kanser Önlenemez” Alt 

Boyutundan Alınan Puan Ortalamaları 
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4.6.3.Dini Ġnanç Ve Kanser Tedavisinde Etkili Olduğu DüĢünülen 

Yöntemler Arasındaki ĠliĢkiler 

Tablo 4.6.1. DĠNĠ ĠNANCIN GÜNLÜK YAġAM ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠNĠ FARKLI DÜZEYLERDE HĠSSEDEN VE 
HĠSSETMEYEN KATILIMCILARIN KANSER TEDAVĠSĠNDE ETKĠLĠ OLDUĞU DÜġÜNÜLEN YÖNTEMLERDEN 

ALDIKLARI PUAN ORTALAMALARI  

    Yanıt 

veren kiĢi 

sayısı 

Puan 

Ortalaması 

Standart 

Sapma 

Kemoterapi  Etkili Değil 61 5,08 1,497 

  Kısmen Etkili-Kısmen Etkili Değil 82 5,25 1,727 

  Etkili 123 5,43 1,664 

EĢ/Aile Desteği Etkili Değil 62 6,00 1,414 

  Kısmen Etkili-Kısmen Etkili Değil 82 6,20 1,454 

  Etkili 125 6,44 1,073 

ġifalı Bitkiler* Etkili Değil 59 3,42 1,610 

  Kısmen Etkili-Kısmen Etkili Değil 81 3,93 1,818 

  Etkili 122 4,64 1,880 

Cerrahi Müdahale Etkili Değil 61 5,32 1,399 

  Kısmen Etkili-Kısmen Etkili Değil 81 5,25 1,794 

  Etkili 123 5,17 1,880 

Sosyal Çevre/ArkadaĢ Desteği Etkili Değil 62 5,61 1,561 

  Kısmen Etkili-Kısmen Etkili Değil 82 5,80 1,551 

  Etkili 123 6,05 1,380 

Olumlu DüĢünme Etkili Değil 61 6,08 1,441 

  Kısmen Etkili-Kısmen Etkili Değil 82 6,24 1,347 

  Etkili 123 6,45 1,209 

Mücadele Azmi Etkili Değil 62 6,32 1,225 

  Kısmen Etkili-Kısmen Etkili Değil 82 6,39 1,293 

  Etkili 124 6,58 0,920 

Radyoterapi Etkili Değil 58 4,98 1,480 

  Kısmen Etkili-Kısmen Etkili Değil 81 4,91 1,747 

  Etkili 115 4,90 1,960 

Psikolojik Destek * Etkili Değil 62 5,58 1,510 

  Kısmen Etkili-Kısmen Etkili Değil 82 6,00 1,369 

  Etkili 125 6,25 1,396 

Psikiyatrik Destek Etkili Değil 60 5,08 1,825 

  Kısmen Etkili-Kısmen Etkili Değil 81 5,49 1,747 

  Etkili 122 5,63 1,863 

 

Şifalı Bitkiler  

Dini inancın etkisini günlük yaĢamında farklı düzeylerde hisseden ve 

hissetmeyen katılımcıların “Şifalı Bitkiler” yönteminden aldıkları puan ortalamalarının 

farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü varyans analizi” ile bakılmıĢ ve gruplar arasında 
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istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma olduğu gözlenmiĢtir [F(2,261) = 9,978  p 

=.000]. Farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını anlamak için gerçekleĢtirilen 

Scheffe çoklu karĢılaĢtırma testine baĢvurulmuĢ ve sonuçlara göre; “dini inancın günlük 

yaĢamında etkili olmadığını” belirten katılımcıların puan ortalamasının (X=3,42 

S=1,610) “dini inancın kısmen etkili kısmen etkili olmadığını” düĢünen katılımcıların 

puan ortalamasından (X=3,93 S=1,818)  ve “dini inancın günlük yaĢamlarında etkili 

olduğunu” (X=4,64 S=1,880) belirten katılımcıların puan ortalamasından daha düĢük 

olduğu saptanmıĢtır. Bu sonuçların dağılımı aĢağıdaki grafikte gösterilmektedir.  

 

 

Grafik 4.6 9. Dini İnancın Günlük Yaşam Üzerindeki Etkisine Göre “Şifalı Bitkiler” İfadesinden Alınan 

Puan Ortalamaları 

Psikolojik Destek 

Dini inancın etkisini günlük yaĢamında farklı düzeylerde hisseden ve 

hissetmeyen katılımcıların “Psikolojik Destek” yönteminden aldıkları puan 

ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü varyans analizi” ile bakılmıĢ ve 

gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaĢma olduğu gözlenmiĢtir 

[F(2,268) = 4,72  p <.05]. Farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını anlamak için 

gerçekleĢtirilen Scheffe çoklu karĢılaĢtırma testine baĢvurulmuĢ ve sonuçlara göre; “dini 

inancın günlük yaĢamında etkili olmadığını” belirten katılımcıların puan ortalamasının 

(X=5,58 S=1,510) “dini inancın kısmen etkili kısmen etkili olmadığını” düĢünen 

katılımcıların puan ortalamasından (X=6,00 S=1,369)  ve “dini inancın günlük 

yaĢamlarında etkili olduğunu” (X=6,25 S=1,396) belirten katılımcıların puan 

ortalamasından daha düĢük olduğu saptanmıĢtır. Bu sonuçların dağılımı aĢağıdaki 

grafikte gösterilmektedir.  
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Grafik 4.6.10. Dini İnancın Günlük Yaşam Üzerindeki Etkisine Göre “Psikolojik Destek” İfadesinden 

Alınan Puan Ortalamaları 

 

4.6.4.Dini Ġnanç Ve Kanserin Tedavi Edilebilirliğine ĠliĢkin Tutumlar 

Kanserin Günümüzde Tedavi Edilebileceğine İlişkin Görüşler 

Dini inancın etkisini günlük yaĢamında farklı düzeylerde hisseden ve 

hissetmeyen katılımcıların “Kanserin günümüzde tedavi edilebileceğine” yönelik tutum 

maddesinden aldıkları puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü 

varyans analizi” ile bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılaĢma olduğu gözlenmiĢtir [F(2,269) = 5,730  p <.05]. Farklılığın hangi 

gruplardan kaynaklandığını anlamak için gerçekleĢtirilen Scheffe çoklu karĢılaĢtırma 

testine baĢvurulmuĢ ve sonuçlara göre; “dini inancın kısmen etkili kısmen etkili 

olmadığını” düĢünen katılımcıların puan ortalamasının (X=3,19 S=0,507) “dini inancın 

günlük yaĢamlarında etkili olduğunu” (X=3,50 S=0,787) belirten katılımcıların puan 

ortalamasından daha düĢük olduğu saptanmıĢtır. Bu sonuçların dağılımı aĢağıdaki 

grafikte gösterilmektedir.  
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Grafik 4.6.11. Dini İnancın Günlük Yaşam Üzerindeki Etkisine Göre Kanserin Günümüzde Tedavi 

Edilmesine İlişkin Sunulan İfadeden Alınan Puan Ortalamaları 

 

Kanserin Gelecekte Tedavi Edilebileceğine İlişkin Görüşler 

Dini inancın etkisini günlük yaĢamında farklı düzeylerde hisseden ve 

hissetmeyen katılımcıların “Kanserin gelecekte tedavi edilebileceğine” yönelik tutum 

maddesinden aldıkları puan ortalamalarının farklılaĢıp farklılaĢmadığına “tek yönlü 

varyans analizi” ile bakılmıĢ ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılaĢma olmadığı gözlenmiĢtir [F(2,270) = 0,166 p>.05]. Bu sonuçların dağılımı 

aĢağıdaki grafikte gösterilmektedir.  

 

Grafik 4.6.12. Dini İnancın Günlük Yaşam Üzerindeki Etkisine Göre Kanserin Gelecekte Tedavi 

Edilmesine İlişkin Sunulan İfadeden Alınan Puan Ortalamaları 
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4.7. KANSERE ĠLĠġKĠN TUTUMLARIN ÇOKLU DOĞRUSAL 

REGRESYON ANALĠZĠ ĠLE ĠNCELENMESĠ 

Kansere iliĢkin tutumları yordamada etkili olan değiĢkenlerin belirlenmesi 

amacıyla bir dizi regresyon analizi gerçekleĢtirilmiĢtir. Uygun regresyon modeli 

belirlenirken adım adım seçim yöntemi (stepwise) kullanılmıĢtır. Regresyon 

analizindeki bağımsız değiĢkenler Ģunlardır: cinsiyet, yaĢ, eğitim, Niyet Faktörü, 

DavranıĢ Faktörü, Kanser Yakını Olup Olmama, Kanser Hastası Yakının Yakınlık 

Derecesi, Dini GörüĢün Günlük yaĢam üzerindeki etkisi.  

Çoklu Doğrusal Regresyon analizi sonucunda kansere iliĢkin tutumlar ölçeğinde 

yer alan her bir alt boyutu farklı değiĢken ya da değiĢkenlerin istatistiksel açıdan 

anlamlı düzeyde yordadığı görülmüĢtür. Kansere iliĢkin tutumların yordanmasında etkili 

olan değiĢkenler ve istatistiksel açıdan anlamlılık değerleri aĢağıdaki tabloda 

sunulmaktadır.  

 

Tablo 4.7.1. KANSERE ĠLĠġKĠN TUTUMLARIN YORDANMASINDA ETKĠLĠ OLAN 

DEĞĠġKENLER 

Kansere ĠliĢkin Tutumlar Ölçeği Alt Boyutları Yordayıcı DeğiĢkenler β t p 

Kanserin çaresi – tedavisi yoktur Eğitim düzeyi -1,100 -2,901 ,004 

Kanser olacağından endiĢe duyma 

Dini inanç 

 

,689 2,736 ,007 

Cinsiyet 

 

-1,564 -2,473 ,014 

Ġnkar-Bilmek Ġstememe Eğitim düzeyi -1,639 -4,569 ,000 

Kanser önlenemez 

DavranıĢ faktörü 

 

-,248 -5,353 ,000 

Cinsiyet -1,851 -4,850 ,000 

 

Tablo 4.7.1‟de de görüldüğü üzere “Kanserin Çaresi-Tedavisi Yoktur” 

Ģeklindeki tutumları istatistiksel açıdan en iyi yordayan denkleme dahil olan değiĢkenin; 

eğitim düzeyi olduğu görülmüĢtür. “Kanserin Olacağından Endişe Duyma”  şeklindeki 

tutumları en iyi Ģekilde yordayan denkleme dahil olan değiĢkenler; Dini inancın günlük 

yaĢam üzerindeki etkisi ve cinsiyet değiĢkeni iken “İnkar-Bilmek İstememe” şeklindeki 

tutumları en iyi Ģekilde yordayan denkleme dahil olan değiĢkenin; eğitim düzeyi olduğu 

görülmüĢtür.  DavranıĢ Faktörü ve cinsiyet değiĢkenleri ise “Kanser Önlenemez” 

şeklindeki tutumları en iyi Ģekilde yordayan denkleme dahil olan değiĢkenlerdir.  
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5. TARTIġMA 

Sağlık motivasyonu ile ilgili literatürdeki çalıĢmalarda (Nahcivan ve Seçginli, 

2003; Karayurt ve Dramalı, 2007; Karayurt ve ark., 2008);  sağlık motivasyonu 

ölçeğinden alınan puanların sağlığı koruyucu davranıĢlar gösterme ile iliĢkili olduğu 

belirtilmiĢtir. Sağlık Motivasyonu Ölçeği‟nde yer alan her bir maddeden alınan puan 

ortalamaları; katılımcıların, niyet alt boyutunda yer alan maddelerden daha yüksek, 

davranıĢ alt boyutunda yer alan maddelerden daha düĢük puan ortalamaları aldığını 

göstermiĢtir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun sağlık sorunlarını erken saptamak 

ve sağlıklı olmayı sürdürmeyi istedikleri, sağlıklarını geliĢtirici aktivitelerde 

bulunmanın önemli olduğunu düĢündüğü, ancak sağlığı korumaya yönelik davranıĢları 

yerine getirme sıklıklarının düĢük olduğu görülmüĢtür. Düzenli egzersiz (spor) yapma 

ve düzenli sağlık kontrolü yapma en düĢük puan ortalamalarına sahip maddelerdir.  

Cinsiyet, yaĢ, gelir düzeyi ve kanser hastası yakını olup olmama değiĢkenlerine 

göre bu ölçekten ve alt boyutlarından alınan puan ortalamaları arasında istatiksel açıdan 

anlamlı bir farklılaĢma saptanmamıĢtır. Sadece eğitim düzeyinin niyet alt boyutunda 

anlamlı bir farklılaĢmaya neden olduğu saptanmıĢ, Lise mezunu katılımcıların, 

ilköğretim mezunu katılımcılara oranla sağlık motivasyonu niyetlerinin daha yüksek 

olduğu görülmüĢtür. Katılımcıların ölçeği cevaplandırırken, sosyal arzulanırlığa dikkat 

ederek cevaplamıĢ olabilecekleri düĢünülmektedir.  Bu sonuç, örneklem sayısı 

arttırılarak da tekrar kontrol edilebilir.Ya da sağlık motivasyonunda, kültür gibi daha 

farklı değiĢken grubunun etkili olduğu düĢünülebilir.  

Sağlık Motivasyonu ölçeği, literatürde daha çok KKMM ve Mamografi „ye 

iliĢkin tutumların “Sağlık Ġnanç Modeli” ile incelendiği çalıĢmalarda (Nahcivan ve 

Seçginli, 2003; Karayurt ve Dramalı, 2007; Karayurt ve ark., 2008) kullanılmıĢtır. 

Sağlık Motivasyonu Ölçeği‟nin bu çalıĢmadaki gibi kendi içinde değerlendirildiği, 

sosyo-demografik değiĢkenler ve kanser iliĢkin genel tutumlar ile iliĢkisine bakıldığı, 

diğer bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır.  

Kanserin çağrıĢımlarına bakıldığında; katılımcılara en yüksek sıklıkla  ölümü 

çağrıĢtırdığı gözlemlenmiĢtir. Kanseri ölümle iliĢkilendirme eğilimi, kansere iliĢkin 

tutumlar ölçeğine verilen yanıtlarla da tutarlılık göstermektedir. Kanserin çağrıĢtırdığı 

diğer kelime ya da kelime öbeği ise “yakınların kaybı” olmuĢtur. Katılımcıların 

yarısından fazlasının kanser hastası olan bir yakını olduğunu belirttiği de göz önünde 
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bulundurulduğunda, kanser hastalığını bu Ģekilde iliĢklendirilmeleri beklenen bir 

durumdur. Çetingöz ve arkadaĢları (2002) çalıĢmasında da katımlıcıların %87‟sinin 

kanserin ölümle sonuçlanan bir hastalık olduğunu düĢündüğü ortaya çıkmıĢtır. Bu 

düĢüncenin, eğitim düzeyi arttıkça daha az ifade edildiği belirtilmiĢtir. Gotay ve 

ArkadaĢları (2004) Japonya‟da yaĢayan Japonların çoğunlukla kanseri ölümle 

eĢleĢtirdiğini, Amerikalı Japonların ve Amerikalı Avrupalıların Japonya‟da yaĢayan 

Japonlanlara göre  kanseri daha az sıklıkta ölüm ile eĢleĢtirdiklerini bulgulamıĢlardır. 

Yine Amerika‟da göçmenler ile yapılan bir çalıĢmada Gany ve arkadaĢları (2006) 

katılımcıların büyük bir çoğunluğunun kanser kelimesini ölümle eĢ görgüklerini 

bildirmiĢtir. Bu çalıĢmanın ve literatürdeki araĢtırmaların bulgularından da 

anlaĢılmaktadır ki; bugün Türkiye‟de ve Dünya‟da hala bir çok insan ve topluluk 

kanseri ölüm olarak görmektedir.  

Kanserin nedenleri arasında,  en yüksek sıklıkta stres-sıkıntı, sigara kullanımı 

belirtilmiĢtir. Bunları takip eden cevaplar genetik faktörler, dengesiz-sağlıksız 

beslenme, alkol kullanımı olmuĢtur. Benzer sonuçlar Gany ve ArkadaĢalrının (2006) 

çaılĢmasında da bulunmuĢtur. Katılımcılar kanser nedeni olarak en yüksek sıklıkta hava 

kirliliği, kimyasallar, sigara ve alkol kullanmı, yetersiz beslenmeden bahsetmiĢtir. 

Turgay ve ArkadaĢlarının (2005) araĢtırmasında okul öğretmeni olan katılımcıların % 

66‟sı sigarayı mide ve akciğer kanserine iliĢkin risk faktörü olarak belirtirken; yanlıĢ-

dengesiz beslenmeyi ise çok az sayıda katılımcı risk faktörü olarak tanımlamıĢtır. 

Loehrer ve ArkadaĢaları (1991) Amerika BirleĢik Devletleri‟nde  sosyo-ekonomik 

olarak dezavantajlı nüfustan katılımcıların üçte birinin sigaranın kansere neden 

olmadığını, %13‟ünün ise kanser geliĢiminde sigaranın etkililiğini bilmediğini ifade 

ettiğini belirtmiĢtir. Bu bulgular, literatür ile uyum göstermekle birlikte, bu çalıĢmaya 

katılanların kanser nedenlerini, risk faktörlerini olması gerekenden daha az belirttikleri 

ve bildikleri gözlemlenmiĢtir. 

Kansere iliĢkin tutumlar ölçeğindeki bazı maddeler tek tek incelendiğinde 

görülmüĢtür ki; katılımcıların yaklaĢık  %75‟i kanser olma düĢüncesinden korkmakta;  

% 47‟si kanseri ölüm olarak görmektedir. Kanserin ölüm olarak görülmesi, kanser 

iliĢkin çağrıĢımlardan elde edilen sonuçlar ile tutarlılık göstermiĢtir. Gotay ve 

ArkadaĢları (2004), çalıĢmalarına katılan Amerika BirleĢik Devletleri‟ndeki kiĢilerin 

kanseri korku ile eĢleĢtirdiğini ortaya koymuĢtur. 
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Katılımcıların %58‟i kanser olsalar da bunu bilmemeyi isterdim ifadesine 

katılmadıklarını, yani bilmeyi tercih edeceklerini ifade etmiĢlerdir. Çetingöz ve 

ArkadaĢlarının (2002) çalıĢmasında ise katılımcıların %84‟ü gelecekte, kanser 

olacakalarsa bunu bilmeyi istediklerini belirtmiĢtir. Bu bulgular, Türkiye‟de kanser 

tanısının söylenmesi ya da söylenmemesi hakkındaki tartıĢmaların ve pratiklerin 

değerlendirilmesinde önemli bir veridir. 

Kanser hastasına yönelik suçlama ve kaçınmayı ölçmek için verilen ifadelerden 

“Tamamen iyileĢmiĢ bile olsa, geçmiĢinde kanser deneyimi olan biriyle evlenmek 

istemezdim”e katılımcıların  yaklaĢık % 59 „u katılmamakta, %19‟u kısmen katılmakta 

ve %22‟si katılmaktadır. Bu bulgu, kaçınmaya iliĢkin bir gösterge olarak 

değerlendirilebilir. Kanser hastasına iliĢkin suçlamayı ölçmek için “kanser olan kiĢiler, 

genellikle kendilerine ve sağlıklarına pek dikkat etmeyen insanlardır” ifadesi 

kullanılmıĢtır. Katılımcıların  %39‟u bu ifadeye katıldıklarını, yaklaĢık %33‟ü ise 

kısmen katıldıklarını belirtmiĢtir. Bu sonuçtan yola çıkarak; kanser hastasına iliĢkin 

suçlamının varlığından söz edilebilir. Chapple ve ArkadaĢlarının (2004) akciğer kanseri 

hastaları ile gerçekleĢtirdiği çalıĢmda, hastaların büyük çoğunlu, sigara içmeyi yıllar 

önce bırakmıĢ ya da hiç sigara içmemiĢ hastalarda dahil olmak üzere hastalıkları için 

adil olmayan bir biçimde suçlandıklarını hissettiklerini belirtmiĢ ve bu durumun aileleri, 

arkadaĢları, doktorları ile etkileĢimlerini etkilediğini bildirmiĢtir.  Buna rağmen; 

katılımcıların kendi sağlıkları üzerinde, kendi sorumluluklarını değerlendirdikleri “ 

davranıĢlarımla ve yaĢam tarzımla kanser olma riskini azaltabileceğimi düĢünüyorum” 

ifadesine %59 katılmamıĢ, yaklaĢık %26‟sı kısmen katılmıĢ, %15‟i de katılmıĢ oldukları 

görülmüĢtür. Katılımcılar, kendi sağlıklarının kontrolünün ve sorumluluğunun 

kendilerinde  olmadığını vurgularken, kanser hastalarının ise kanser olmalarının 

sorumluluklarını onlara yükleme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz.     

ÇalıĢmada, katılımcılar önemli ölçüde kanseri ölümle iliĢkilendirmekle birlikte, 

bu hastalığın tedavisinde mücadele azmi, olumlu düĢünme, eĢ-aile desteği, psikolojik 

destek ve sosyal çevre desteğinin oldukça etkili olduğunu düĢündüğü ortaya konmuĢtur. 

Kemoterapi, Cerrahi Müdahale, radyoterapinin,yukarıda belirtilen faktörlere kıyasla 

daha az etkili olduğunu düĢündüklerini gösteren bulgular dikkat çekicidir. Bu 

sonuçlarda, görsel ve yazılı   basında sık sık daha çok bu psikososyal faktörlere 

değinilmesi   etkili olmuĢ olabilir. 
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Bunun yanı sra; kanser tedavisinde etkililiği incelenen tüm bu faktörlerin 

birbiriyle istatistiksel açıdan pozitif yönde korele oldujları görülmüĢtür. Bu faktörler 

arasındaki anlamlı iliĢkileri temsil eden korelasyon katsayıları, “kemoterapi-cerrahi 

müdahale-radyoterapi” arasında ve “eĢ/aile desteği-olumlu düĢünme-sosyal çevre 

desteği-psikolojik destek-psikiyatrik destek” arasında diğer faktörlerle olduğundan daha 

yüksek olarak bulunmuĢtur. Elde edilen bu bulgu, kanser tedavisinde tıbbi müdahalenin 

daha etkili olduğunu düĢünen katılımcıların bu alandaki tüm tedavi yöntemlerine daha 

fazla puan verme eğiliminde olduğunu; buna benzer bir Ģekilde, kanser tedavisinde tıbbi 

müdahaleden ziyade psikososyal faktörlerin  etkili olduğunu düĢünen katılımcıların da 

bu faktörlere daha fazla puan verme eğiliminde olduklarını göstermiĢtir. Öte yandan 

tıbbi müdahalelerin etkili olduğunu düĢünen katılımcıların, eĢ/aile desteği, olumlu 

düĢünce, mücadele azmi gibi diğer faktörlerin de etkili olduğunu düĢündüğünü ancak; 

tıbbi müdahalelere kıyasla daha az etkili olduğunu düĢündüklerini belirtmek gerekir. 

Kanser tedavisinde etkililiği incelenen faktörler, sosyo-demografik değiĢkenler 

açısından incelendiğinde; kadın katılımcıların, erkek katılımcılara kıyasla psikolojik 

desteğin kanser tedavisinde daha etkili olduğu yönünde tutuma sahip oldukları 

görülmüĢtür. EĢ/aile desteğinin tedavide etkililiğine iliĢkin tutumda da üst yaĢ gurubuna 

dahil katılımcıların, orta yaĢ grubundaki katılımcılara kıyasla bu faktörün kanser 

tedavisinde daha etkili olduğu yönünde tutum sergiledikleri ortaya konmuĢtur. 

ilköğretim mezunu katılımcılar genel olarak kanser tedavisinde etkililiği 

incelenen faktörlere, daha üst eğitim seviyesindeki katılımcılara kıyasla daha fazla puan 

verme eğilimindedirler. Kemoterapi ve Ģifalı bitkilerin tedavi sürecindeki etkililiğine 

yönelik bu gruba dahil katılımcıların, lise ve üniversite mezunu katılımcılara kıyasla 

istatiksel açıdan anlamlı düzeyde daha pozitif tutumlar içerisinde oldukları 

bulgulanmıĢtır. Oysaki; Çetingöz ve arkadaĢalarının (2002) çalıĢmasında ise eğitim 

almamıĢ ve ilkokul mezunu katılımcıların tedavi yöntemlerinin hepsini birden red etme 

eğilimi içerisinde olduğu görülmüĢtür. 

Bir baĢka değerlendirme için katılımcılara, kanser hastalığının günümüzde ne 

ölçüde tedavi edilebilir bir hastalık olduğu sorulduğunda  %35‟inin tedavi edilebilir, 

%60‟ının ise kısmen tedavi edilebilir olduğunu  düĢündüğü ve gelecekte ise %78‟inin 

tedavi edilebilir, %19‟unun kısmen tedavi edilebilir olacağını düĢündüğü görülmüĢtür. 

Çetingöz ve arkadaĢları (2002) çalıĢmalarına katılanların %40‟ının tüm kanser türlerinin 
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yarıdan fazlasının tedavi edilebilir olduğunu düĢündüğünü bulgulamıĢtır. Gany ve 

arkadaĢları Amerika BirleĢik Devletleri‟nde göçmen grupları ile gerçekleĢtirdikleri 

çalıĢmada katılımcıların çoğu, birçok kaner türünün tedavi edilebilir olduğunu 

düĢündüğünü belirtmiĢtir. Moore ve Spiegel (2004), Batı toplumunda kansere iliĢkin 

söylemin, kanser tanısının ölümle iliĢkilendirilmesinden; kanserin iyileĢtirilebilirliğinin 

mümkün olduğu ve kesinlikle tedavisinin olduğu yönünde değiĢtiğini aktarmıĢtır. 

Bulgularda, kanserin bugün ve gelecekte tedavi edilebilirliğine iliĢkin tutumlar 

ile kanser hastlaığının tedavisinde etkili olan faktörler arasında da pozitif yönde 

korelasyon olduğu ortaya konmuĢtur. Kanserin bugün ve gelecekte tedavi 

edilebilirliğine iliĢkin tutumlar olumlu yönde arttıkça, bu hastalığın tedavisinde etkililiği 

incelenen faktörlere verilen puan ortalamalarının da arttığı görülmüĢtür. Günümüzde bu 

hastalığın tedavisinde bazı faktörlerin etkili olduğu yönündeki tutumların, günümüzde 

ve gelecekte bu hastalığın tedavi edilebilirliğine iliĢkin tutumları da olumlu yönde 

etkilediği söylenebilir.  

Dent ve Goulston (1982) Avustralya‟da yaĢamakta olan kiĢilerin, kansere iliĢkin 

tutumlarında belirleyici olan dört faktör öne sürmüĢtür: Kanserin çaresi-tedavisi yoktur, 

kanser olacağından endiĢe duyma, inkar-bilmemek istememe, kanser önlenemez. 

Yazarların kansere iliĢkin tutumlar konusunda öne çıkan boyutlar olarak öne sürdükleri 

bu yapının Türkiye‟de incelenmesi amacıyla gerçekleĢtirilen “Açımlayıcı Faktör 

Analizi” sonucunda sözü edilen alt boyutları, benzer tutum maddelerinin temsil ettiği 

görülmüĢtür. Türkiye ve Avustralya örneklemlerinin karĢılaĢtırılması sonucunda 

kansere iliĢkin tutumların  bazı noktalardan, kültürlerarası benzerlikler gösterebileceği 

düĢünülebilir. 

Kansere iliĢkin tutumlar ölçeğinin alt boyutları arasında saptanan  pozitif yönlü 

korelasyon değerleri, kansere iliĢkin farklı tutumların birbiriyle iliĢkili olduğunu 

göstermiĢitir. Kanserin çaresi-tedavisi yoktur konusuna iliĢkin tutumların, olumlu veya 

olumsuz olması, kanser olmaktan endiĢe duyma; inkar-bilmek istememe ve kanser 

önlenemez konularındaki çeĢitli düĢünce, duygu ve davranıĢlar ile yakından iliĢkili 

olduğu söylenebilir. Bu anlamda, Kanserin çaresine ve tedavisine iliĢkin tutumların 

olumlu olması için çabalamak, bu hastalığa iliĢkin geliĢtirilen olumsuz tutumların 

değiĢtirilmesi ve giderilmesi açısından son derece önemli olduğunu göstermektedir. 
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AraĢtırma bulgularında görülmüĢtür ki; kadın katılımcılar erkek katılımcılara 

kıyasla endiĢe alt boyutundan daha yüksek puan ortalamalarına sahiptir. Bu bulgudan 

haraketle kadın katılımcıların gelecekte kanser olmaktan daha fazla endiĢe duydukları 

sölenebilir. Benzer bir sonuç kanser önlenmez alt boyutundan da elde edilmiĢtir. Kadın 

katılımcıların puan ortalamaları erkek katılımcılara kıyasla daha yüksek çıkmıĢtır. Bu 

sonuçtan hareketle kadın katılımcıların erkek katılımcılara kıyasla kanserin 

önlenebilirliği konusunda daha olumsuz tutumlara sahip oldukları söylenebilir. 

Anne-baba-kız/erkek kardeĢten biri ya da bir kaçı kanser hastası olan 

katılımcıların, ikinci derece akrabaları arasında kanser hastası olan katılımcılara kıyasla 

bu hastalığın kendilerinde de olma olasılığından daha fazla endiĢe duydukları 

görülmüĢtür. 

YaĢa bağlı değerlendirmelerde, 41-50 yaĢ arasındaki katılımcıların, 25-30 yaĢ 

arasındaki katılımcılara kıyasla kanser hastalığını daha fazla inkar ettikleri, bir diğer 

deyiĢle; eğer bir gün kanser olurlar ise bunu genç katılımcılara kıyasla daha fazla 

bilmemeyi tercih ettikleri, daha yüksek oranda bu durumu çevrelerinden gizleme eğilimi 

içerisinde olabilecekleri düĢünülebilir. Ġnkar alt boyutunda gelir grubuna göre yapılan 

değerlendirmede de; alt gelir grubundaki katılımcıların, orta, orta-üst ve üst gelir 

grubundaki katılımcılara kıyasla daha yüksek oranda inkar tutumu içerisinde oldukları 

sonucu elde edilmiĢtir.  

Eğitim düzeyinin de; kansere iliĢkin inkara yönelik tutumlarda  etkili olduğu 

söylenebilir. Ġlköğretim mezunu katılımcıların, lise ve üniversite mezunu katılımcılara 

kıyasla inkar alt boyutundan daha yüksek puan ortalamalarına sahip olmaları,kanser 

hastalığını kabul etme ve baĢ etmede bilgi ve becerilerinin arttığı düĢünülebilir. Eğitim 

düzeyinin aynı zamanda kanserin çaresi ve tedavisine iliĢkin tutumlar üzerinde de etkili 

olduğu görülmüĢtür. Ġlköğretim mezunu katılımcıların, üniversite mezunu katılımcılara 

kıyasla kanserin çaresi-tedavisi yoktur alt boyutuna iliĢin konularda daha olumsuz 

tutumlarının olduğu saptanmıĢtır. Bu sonuç doğrultusunda eğitim düzeyi yükseldikçe, 

kansere ve kanserin tedavi edilebilirliğine iliĢkin enformasyon düzeyinin arttığı ve 

kanserin çaresi ve tedavisine iliĢkin daha olumlu tutumlar sergilendiği söylenebilir. 

Kansere iliĢkin tutumlar ve sağlık motivasyonu alt boyutları arasındaki 

korelasyonel iliĢkiye bakıldığında; davranıĢ alt boyutu ile kanser olacağından endiĢe 

duyma alt boyutu arasında pozitif iliĢki saptanmıĢtır. Bu bulgu, katılımcıların kanser 
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olma olasılığından endiĢe duydukça, sağlıklı olmak için daha fazla çaba sarf ettikleri, 

dengeli beslenme, düzenli spor yapma ve düzenli olarak sağlık kontrolleri yaptırma gibi 

davranıĢları yapma sıklıklarının da yükseldiği düĢünülebilir. Dent ve Goulston (1982)  

kanser programına katılıma iliĢkin motivasyonun ölçüldüğü  bir çalıĢmada (Schwoon ve 

Schmoll,1979); kansere karĢı daha korku dolu olan kiĢilerin daha yüksek katılım 

gösterdiğini  bildirmiĢtir.  

Kansere iliĢkin tutumlar ve sağlık motivasyonu alt boyutları arasındaki diğer bir 

korelasyon, davranıĢ alt boyutu ile kanser önlenemez alt boyutu arasında gözlenen 

negatif  yönlü iliĢkidir. Bu bulgudan hareketle; sağlıklı olmak amacıyla dengeli 

beslenme, spor yapma, kötü alıĢkanlıklardan uzak durma, düzenli sağlık kontrolleri 

yaptırma gibi davranıĢların sıklığı arttıkça; kanserin önlenebilirliğine iliĢkin tutumların 

da pozitif yönde değiĢtiği söylenebilir. 

Kansere iliĢkin tutumlar ölçeğindeki alt boyutlar ile kanser hastalığının 

tedavisine iliĢkin faktörlerin etkililiği arasında istatistiksel açıdan anlamlı olarak 

bulunan korelasyonel iliĢkilere bakıldığında kanser hastalığının çaresi-tedavisi yoktur 

alt boyutuna iliĢkin daha negatif tutumlar sergiledikçe, “kemoterapi, eĢ/aile desteği, 

cerrahi müdahale, sosyal çevre desteği, olumlu düĢünme, mücadele azmi, radyoterapi ve 

psikolojik destek” faktörlerinin kanserin tedavisinde etkililik düzeyine iliĢkin tutumların 

da negatif yönde değiĢtiği anlaĢılmıĢtır. Bir baĢka değiĢle, kanserin çaresi ve tedavisinin 

olmadığı yönündeki tutumların, yukarıda sözü edilen faktörlerin tedavi sürecinde daha 

az etkili olduklarına dair tutumlara yol açtığı söylenebilir. Bu baĢlık altındaki diğer 

korelasyonel iliĢkilere bakıldığında ise, endiĢe alt boyutu ile sosyal çevre desteği, inkar 

alt boyutu ile kemoterapi ve psikolojik destek, kanser önlenemez alt boyutu ile eĢ/aile 

desteği, cerrahi müdahale, olumlu düĢünce, mücadele azmi ve psikolojik destek 

faktörleri arasında da negatif yönde korelasyon elde edilmiĢtir. Elde edilen negatif 

yöndeki bu iliĢkiler genel olarak, kanser hastalığının önlenemez, endiĢe veren olduğuna 

ve hastalanma durumunda bilmek istememe,saklamaya yönelik tutumların derecesi 

arttıkça, tedavisinin de mümkün olmadığına iliĢkin tutumların derecesinin arttığını 

gösterdiği söylenebilir. 

Sağlık motivasyonu arttıkça, yani sağlıklı olma konusunda niyetin ve yerine 

getirilen “uygun” davranıĢların sıklığı arttıkça; kanserin günümüzde ve gelecekte tedavi 

edilmesine iliĢkin tutumların pozitif yönde değiĢtiği görülmüĢtür. Bununla birlikte, 
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kansere iliĢkin tutumlar ölçeğindeki her bir alt boyuttan (kenserin çaresi-tedavisi yoktur, 

kanser önlenemez, inkar-bilmek istememe ve kanser olacağından endiĢe duyma) alınan 

puan ortalamaları arttıkça, kanserin günümüzde ve gelecekte tedavi edilebilirliğine 

iliĢkin tutummların, tedavi edilemeyeceği yönünde değiĢtiği görülmüĢtür. Bu 

bulgulardan hareketle, bireyler, sağlık motivasyonları arttıkça, kanserin günümüzde ve 

gelecekte tedavi edilebilirliğine iliĢkin tutumların, tedavi edilebileceği yönünde 

değiĢmesi konusunda etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca bireylerin; endiĢe, inkar, çare-

tedavi, önlenemez konularındaki tutumlarının olumsuzlaĢmasının, kanserin bugün ve 

gelecekte tedavi edilebileceğine iliĢkin tutumları da olumsuzlaĢtırdığı belirtilebilir. 

Dini inancın günlük yaĢamda etkililği açısından yapılan değerlendirmelerde, dini 

inancının günlük yaĢamında etkili ya da kısmen etkili olduğunu düĢünen katılımcıların 

sağlık motivasyonlarının daha yüksek olduğu yani; sağlıklı olma yönünde hem 

davranıĢsal, hem de niyetsel anlamda daha fazla çaba sarf ettikleri söylenebilir. 

Bir gün kanser olursa bunu bilmemeyi tercih etme, ailesinin ya da yakın 

çevresinin bilmesini istememe ve kanser olursa yakın çevresi ile iliĢkilerinin 

kötüleĢebileceğini düĢünme ile karakterize olan inkar-bilmek istememe boyutundan 

alınan puan ortalamalarının dini inancın günlük yaĢamı üzerinde etkili ya da kısmen 

etkili olan katılımcıların, dini inancın günlük yaĢamında etkisi olmayan katılımcılara 

kıyasla daha yüksek olduğu görülmüĢtür. Dini inancın günlük yaĢamında etkili ya da 

kısmen etkili olduğunu düĢünen katılımcıların, psikolojik destek ve Ģifalı bitkiler gibi 

faktörlerin kanser tedavisi sürecinde dini inancın günlük yaĢamında etkili olmadığını 

düĢünen katılımcılara kıyasla  daha etkili olduğunu belirttikleri görülmüĢtür.  

Son olarak, kansere iliĢkin tutumlar ölçeğinden elde edilen alt boyutların temsil 

ettiği tutumları hangi değiĢkenlerin yordadığını görmek amacıyla gerçekleĢtirilen çoklu 

doğrusal regresyon analizleri, kansere iliĢkin farklı tutumları yordamak ve bu tutmların 

biçimlendirilmesi konusunda değerli bilgiler sunmaktadır. 

Kanserin çaresi-tedavisi yoktur ve inkar-bilmek istememe alt boyutlarına iliĢkin 

tutumları yordayan tek ve temel değiĢkenin eğitim düzeyi olduğu görülmüĢtür. Kanser 

olacağından endiĢe duyma alt boyutuna iliĢkin tutumları yordayan temel değiĢkenler, 

cinsiyet ve dinin inancın günlük yaĢamı üzerinde etkililiği değiĢkenleridir. Kadın 

katılımcıların ve dini inancın günlük yaĢamında etkili ya da kısmen etkili olduğunu 

düĢünen katılımcıların gelecekte kanser hastalığına “yakalanma” olasılığından daha 
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fazla endiĢe duydukları görülmüĢtür. Kanser önlenemez alt boyutuna iliĢkin tutumları 

yordayan temel değiĢkenlerin ise sağlık motivasyonu ölçeğindeki davranıĢ alt boyutu ve 

cinsiyet olduğu ortaya çıkmıĢtır.Sağlıklı olma yönündeki niyetin ve gerçekleĢtirilen 

davranıĢların kanserin önlenebileceğine iliĢkin tutumları olumlu yönde etkilediği 

söylenebilir. Bu bulgudan hareketle, sağlık kontrollerini düzenli yaptırma, sigara ve 

alkol gibi kötü alıĢkanlıklardan uzak durma, düzenli egzersiz yapma, dengeli beslenme 

gibi davranıĢları yapma sıklığı arttıkça, katılımcıların kanser hastalığının ortaya 

çıkmadan önce önlenebileceği yönündeki tutumlarının arttığı vurgulanabilir.      
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VI. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

Bu çalıĢmanın sonucunda, katılımcıların sağlıklı olmaya yönelik niyetlerenin 

yüksek olduğu ancak; sağlığı koruyucu ve geliĢtirici davranıĢlar sergilemede 

desteklenmeleri gerektiği görülmüĢtür. Eğitim düzeyinin ve dinin günlük yaĢamdaki 

etkisinin, bireylerin sağlık motivasyonlarını etkilediği ortaya çıkmıĢtır.  

Katılımcıların kanseri ölümle iliĢkilendirdikleri, çoğunun kanser olma 

düĢüncesini korkutucu buldukları , buna rağmen önemli bir kısmının kanser olurlar ise 

bunu bilmek istedikleri ortaya çıkmıĢtır. Kanserin nedenleri arasında en çok stress-

sıkıntıyı belirtmiĢler. Bunu takiben, sigara kullanımı, dengesiz-sağlıksız beslenme, alkol 

kullanımı gelmiĢtir. Kanserin nedenlerine iliĢkin bilgi düzeyleri yetersiz olarak 

değerlendirilmiĢtir. Günümüzde kanserin kısmen tedavi edilebilir; gelecekte ise tedavi 

edilebilir olduğunu düĢündükleri; kanser tedavisinde daha çok psikososyal faktörlerin 

etkililiğine vurgu yaptıkları; tedavi edilebilirliğe ve tedavide etkili faktörlere iliĢkin 

tutumların iliĢkili olduğu belirlenmiĢtir. Katılımcıların henüz çok yüksek düzeyde 

olmasa da kanser hastasına yönelik suçlayıcı ve kaçınan tutumlar içerisinde olduğu elde 

edilen diğer bir sonuç olmuĢtur. Katılımcılar kanser hastasını kanser olmaktan sorumlu 

tutma eğilimindeyken, kansere yakalanma konusunda kendilerinin hastalanmasına 

iliĢkin riskler üzerinde bir etklerinin ve sorumluluklarının olmadığını düĢünmektedir. 

  Kadın katılımcılar kanser olmaktan daha fazla endiĢe duymakta ve kanserin 

önlenebilirliğine iliĢkin daha olumsuz tutumlar sergilemektedirler. Birinci derece kanser 

yakını (anne,baba,erkek kardeĢ, kız kardeĢ) olan katılımcılar da kanser olmaya iliĢkin 

daha fazla endiĢeledirler. YaĢın, gelir düzeyinin eğitim düzeyinin, dinin yaĢamın günlük 

yaĢamdaki etkisinin kanseri inkar etme-bilmek istememeye iliĢkin tutumlarda etkili 

olduğu ,eğitim düzeyinin aynı zamanda kanserin çaresi-tedavisi yoktur altboyutuna 

iliĢkin tutumlarda da belirleyici olduğu görülmüĢtür. Kansere iliĢkin tutumların  

birbiriyle iliĢki içerisinde olduğu  sonucu elde edilmiĢ ve kansere iliĢkin tutumların 

kültürel açıdan bazı benzerlikler gösterebileceği düĢünülmüĢtür. 

Kansere iliĢkin tutumlar ile sağlık motivasyonu arasında iliĢkiler saptanmıĢtır. 

Katılımcılar kanser olmaktan daha fazla endiĢe duydukça, daha çok sağlığı koruyucu ve 

geliĢtirici davranıĢlar gösterdikleri saptanmıĢtır. Sağlığı koruyucu ve geliĢtirici 

davranıĢlarda daha çok bulundukça da kanserin önlenebilirliğine iliĢkin daha olumlu 

tutumlar sergiledikledikleri belirlenmiĢtir. 
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Diğer bir önemli bir sonuç da; katılımcıların sağlık motivasyonları arttıkça 

kanserin bugün ve gelecekte tedavi edilebilirliğine yönelik tutumları da olumlu yönde 

değiĢmekte ancak; kansere iliĢkin genel tutumları olumsuzlaĢtıkça, kanserin bugün ve 

gelecekte tedavi edilebilirliğine iliĢkin tutumların da olumsuzlaĢtığının görüldüğü 

olmuĢtur. 

Tüm bu sonuçlar belirli sayıda ve belirli sosyo-demografik özellikler gösteren 

örneklem grubunda uygulanarak elde edilmiĢtir. Daha sonraki çalıĢmalarda daha fazla 

sayıda ve daha temsil edici bir örneklem grubu ile çalıĢılarak, elde edilen bu sonuçlar 

tekrar gözden geçirilebilir.  

Literatürde, kansere iliĢkin tutumlar konusunda farklı noktalara odaklanılarak ve 

farklı metodolojiler kullanılarak  çalıĢmalar gerçekleĢtirildiği görülmüĢtür. Bu çalıĢma 

ile mevcut literatür ıĢığında, bir çok boyut bir araya toparlanmaya çalıĢılmıĢ  ve bu 

boyutların birbirleri ile nasıl etkileĢtikleri incelenmeye çalıĢılmıĢtır. AraĢtırmada 

kullanılacak olan araç tasarlanırken literatürdeki farklı bir çok boyuttan en temel 

olanları üzerine odaklanılmaya çalıĢılmıĢtır. Aynı konuda gerçekleĢtirilecek olan 

çalıĢmalarda daha etkili araĢtırma araçları geliĢtirilebilir. Boylamsal çalıĢmalar 

gerçekleĢtirilerek zaman içerisinde geliĢen tedavi yöntemleri çerçevesinde tutumların 

nasıl bir değiĢim gösterdiğini görmek yararlı olabilir. 

Sağlığı korumaya yönelik niyetlerin ve sağlığı koruyucu, geliĢtirici davranıĢların 

kansere iliĢkin tutumlar ile iliĢkisi gözönünde bulundurularak, toplumun sağlık 

motivasyonunu arttırmaya yönelik giriĢimlerde bulunulabilir. Bu ayrıca bireylerin 

tarama programlarına katılımına destekleyici olacaktır. 

Kansere yönelik halk eğitim ve biliçlendirme programları geliĢtirilirken, 

kanserin nedenleri ve kanserin çağrıĢımlarından elde edilen sonuçlar göz önünde 

bulundurulabilir. Ancak; bu programlar hazırlanırken; kanser hastasına iliĢkin 

tutumlardan elde edilen bulgularda dikkate alınarak, stigmatizasyona yol açmayacak 

düzenlemeler yapılabilir. Yine bu programların hazırlanıĢ ve sunuĢ aĢamasında  kansere 

ilĢkin genel tutumlar ile ilgili sonuçlarda değerlendirmeye alınabilir.  

Kansere iliĢkin tutumların kanserin tedavi edilebilirliği ile iliĢkisine 

odaklanılarak, erken tanı, tedaviye katılım ve tedavide iĢbirliği gibi  konularda 

geliĢmeler elde edilebilir. 
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Kansere iliĢkin tutumların daha olumlu yönde geliĢtirilmesine çalıĢılarak, 

toplumun içerisinden çıkan ve çıkacak olan kanser hastası bireylerin, ailelerinin kanser 

hastalığı sürecinde yaĢayacakları psikososyal süreçlerin ağırlığı hafifletilebilir. 
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FORMLAR 

Sayın Katılımcı, 

Hastalık ve sağlık ile ilgili değerlendirmelerinizi öğrenmek amacıyla bir anket çalışması 

yürütmekteyiz. Size soracağımız soruların doğru veya yanlış bir yanıtı yoktur. Samimi yanıtlar 

vermeniz, araştırmanın sonuçlarının sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesi açısından büyük 

önem taşımaktadır. Soru formu üzerine, kimliğinize ait herhangi bir bilgi yazmayınız. 

Katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz.  

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Psikososyal Onkoloji  ve Eğitim Yüksek Lisans Programı 

Psk. Eren KORKMAZ 

1.Yaşınız  
 

……………………… 
2.Cinsiyetiniz  Kadın                          Erkek              

3.Medeni 

Durumunuz:  
 Evli                      Bekar                            Dul                              Boşanmış 

4.Eğitim  

durumunuz: 
 Okur-yazar 

 İlkokul 

mezunu 

 Ortaokul 

mezunu 

 Lise 

mezunu 

 Üniversite 

ve üstü   

5.Mesleğiniz:  Ev Hanımı                                    Öğrenci                                                     Emekli        

 Diğer: …………………………………………………………………………….. 

6.Ailenizin 

toplam geliri:  

 500 TL’den 

az 

 501-1000 

TL 

 1001-1500 

TL 

 1501-2000 

TL 

 2000 TL’den 

fazla 

7. Yaşadığınız 

yer 

 

 İstanbul                İzmir   

8.Kaç yıldır bu şehirde yaşıyorsunuz?    

…………………………… 

 

9. Aşağıdaki ifadeleri lütfen dikkatle okuyup, bu ifadelere ilişkin 

görüşlerinizi karşısındaki cetvelden yararlanarak belirtiniz.   

(1 Hayır, kesinlikle katılmıyorum – 5 Evet, tamamen katılıyorum) 
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1.Sağlık sorunlarını erken saptamak isterim. 1 2 3 4 5 

2.Sağlıklı olmayı sürdürmek benim için önemlidir. 1 2 3 4 5 

3.Sağlığımı geliştirmek için yeni bilgiler araştırırım. 1 2 3 4 5 

4.Sağlığımı geliştirecek aktivitelerde bulunmamın önemli olduğunu 

düşünüyorum. 
1 2 3 4 5 

5.Dengeli beslenirim. 1 2 3 4 5 

6.Düzenli egzersiz (spor) yaparım. 1 2 3 4 5 

7.Hasta olmasam bile sağlık kontrollerimi düzenli olarak yaptırırım.  1 2 3 4 5 

8.Sağlığımı kötü etkileyecek alışkanlıklardan (sigara, alkol kullanımı vb.) 

uzak dururum. 
1 2 3 4 5 

 

10. “Kanser” deyince aklınıza gelen ilk kelime ya da kelime öbeğini lütfen yazınız.  
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11.Sizce kanserin nedenleri ne olabilir?   

 

 

 

 

 

 

 

12.Siz, kendiniz hiç kanser oldunuz mu?   

          Evet            Hayır 

13.Yakınlarınız arasında kanser hastası olan biri hiç oldu mu?  

          Hayır                Evet ise   Yakınlık derecesi: 

 

14. Aşağıdaki ifadeleri lütfen dikkatle okuyup, bu ifadelere 

ilişkin görüşlerinizi karşısındaki cetvelden yararlanarak belirtiniz.   

(1 Hayır, kesinlikle katılmıyorum – 5 Evet, tamamen katılıyorum) 
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1. Kanser olma düşüncesi beni korkutuyor. 1 2 3 4 5 

2.Davranışlarımla ve yaşam tarzımla kanser olma riskimi 

azaltabileceğimi düşünüyorum. 
1 2 3 4 5 

3.Kanseri önlemek için yapabileceğim hiçbir şey yok. 1 2 3 4 5 

4.Kanser olma düşüncesi aklıma sık sık geliyor. 1 2 3 4 5 

5.Bence, kanser ölüm demektir. 1 2 3 4 5 

6.Kanser olmam yakın çevremle ilişkimi kötüleştirebilir. 1 2 3 4 5 

7.Kanser olunduğunda genellikle yapacak bir şey kalmamış 

demektir. 
1 2 3 4 5 

8.Kanser olursam tüm hayatım değişir. 1 2 3 4 5 

9.Kanser olan kişiler, genellikle kendilerine ve sağlıklarına pek 

dikkat etmeyen insanlardır. 
1 2 3 4 5 

10.Kanserden korunmak için alışkanlıklarımı değiştirmem. 1 2 3 4 5 

11.Kanser olsaydım, ailemin bunu bilmesini istemezdim. 1 2 3 4 5 

12.Kansere yakalanma olasılığı beni endişelendiriyor. 1 2 3 4 5 

13.Tamamen iyileşmiş bile olsa, geçmişinde kanser deneyimi olan 

biriyle evlenmek istemem. 
1 2 3 4 5 

14.Bir gün kanser olursam bunu o zaman düşünürüm; şimdiden 

endişelenmeye gerek yok. 
1 2 3 4 5 
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15.Eğer, kanser olsaydım arkadaşlarımın bunu bilmesini 

istemezdim. 
1 2 3 4 5 

16.Kaderimde varsa, ne yaparsam yapayım kanser olurum. 1 2 3 4 5 

17.Radyo, TV, gazetelerdeki kanserle ilgili yayınlar, uyarılar ve 

konuşmalar beni korkutur. 
1 2 3 4 5 

18.Kanser bir kez bedenime girdi mi; ondan kurtulmak 

imkansızdır. 
1 2 3 4 5 

19.Ailemden biri kansere yakalanırsa, kendim için de 

endişelenirim. 
1 2 3 4 5 

20.Kanser hakkında düşünmek hoşuma gitmez. 1 2 3 4 5 

21.Kanser olsaydım bunu bilmemeyi tercih ederdim. 1 2 3 4 5 

 

15.Sizce aşağıda belirtilenler, kanserin tedavisinde ne derece etkili olabilir? Lütfen her birine 

1 ile 7 arasında puan veriniz.  

( 1 Puan Hiç Etkili Değil – 7 Puan Çok Etkili) 

 Puan  Puan 

1.Kemoterapi ………… 7. Mücadele Azmi ………… 

2. Eş/Aile Desteği ………... 8. Radyoterapi ………… 

3. Şifalı Bitkiler ………… 9. Psikolojik Destek  ………… 

4. Cerrahi Müdahale ………… 10. Psikiyatrik Destek ………… 

5. Sosyal Çevre/Arkadaş Desteği ………… 11. Diğer: 

……………………………………………………. 

………… 

6. Olumlu Düşünme ………… 12. Diğer: 

………………………………………………....... 

………… 

16.Sizce kanser, günümüzde ne ölçüde tedavi edilebilir bir hastalıktır?  

 Kesinlikle 

Tedavi Edilemez 

 Tedavi 

Edilemez 

 Kısmen Tedavi 

Edilebilir, Kısmen 

Edilemez 

 Tedavi 

Edilebilir 

 Kesinlikle 

Tedavi Edilebilir 

17.Sizce kanser, gelecekte ne ölçüde tedavi edilebilir bir hastalık olacaktır?  

 Kesinlikle 

Tedavi 

Edilemeyecek 

 Tedavi 

Edilemeyecek 

 Kısmen Tedavi 

Edilebilecek, 

Kısmen 

Edilemeyecek 

 Tedavi 

Edilebilecek 

 Kesinlikle 

Tedavi 

Edilebilecek 

18. Dini inancınız, günlük yaşamınızda ne düzeyde etkilidir?  

 Hiç Etkili Değil  Etkili Değil 

 Kısmen Etkili, 

Kısmen Etkili 

Değil 

 Etkili  Çok Etkili 

 

 

Katıldığınız için tekrar teşekkür ederiz! 
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ÖZGEÇMĠġ 

KiĢisel Bilgiler 

Adı  Eren Soyadı  Korkmaz 

Doğ.Yeri  Ġzmir Doğ.Tar.  26.07.1981 

Uyruğu  T.C Tel 05399218004 

Email erendeneposta@yahoo.com   

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Doktora   

Yük.Lis.   

Lisans Ege Univeristesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2004 

Lise  Ġzmir Atatürk Lisesi 1999 

ĠĢ Deneyimi (Sondan geçmiĢe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1. Psikolog ÇağdaĢ IĢık Özel Eğitim Merkezi 2007-2007 

2. Psikolog 
Moral Özel Eğitim ve 

Rehabilitasyon Merkezi 
2005-2005 

 

Yabancı 

Dilleri 

Okuduğunu 

Anlama* 
KonuĢma* Yazma* 

KPDS/ÜD

S 

Puanı 

(Diğer) 

                  Puanı 

Ġngilizce  iyi iyi iyi 65.000  

Ġtalyanca orta zayıf zayıf   

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 

 Sayısal EĢit Ağırlık Sözel 

ALES Puanı  70.354 75.337 81.883 

(Diğer)                     Puanı    

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Microsoft OfficeUygulamaları iyi 

SPSS Ġstatistik Paket Programı iyi 

  

Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

Özel Ġlgi Alanları (Hobileri):Edebiyat, Sinema, Müzik, Spor 


