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Kanser hastalarıyla çalışan gönüllü ve profesyonellerde özgecilik, pozitif bilişsel üçlü 
ve depresyon oranlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi 
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Öz 
Bu araştırmanın amacı, gönüllü çalışmanın özgecilik, depresyon ve pozitif bilişsel üçlü oranları ile 
ilişkisini incelemektir. Bu noktada kanser hastalarıyla gönüllü ve profesyonel olarak çalışan iki 
grup üzerinden özgecilik, depresyon ve pozitif bilişsel üçlü oranlarının karşılaştırılması amaçlan-
mıştır. Uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiş olan çalışmanın örneklemi, Okmeydanı Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde ‘Mavi Melekler’ adlı gruba üye 61 gönüllü kadın çalı-
şan ile İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Enstitüsü’nde onkoloji has-
talarıyla çalışan doktor, hemşire, hasta bakıcı, teknisyen, laborant gibi 60 profesyonel kadın çalı-
şandan oluşmaktadır. Veriler Sosyo-demografik Bilgi Formu, Özgecilik Ölçeği (ÖÖ), Beck Dep-
resyon Envanteri (BDE) ve Bilişsel Üçlü Envanteri (BÜE) kullanılarak toplanmıştır. Bulgulara 
göre, kanser hastalarıyla çalışan gönüllülerin, profesyonellere göre özgecilik ve pozitif bilişsel üçlü 
oranlarının daha yüksek; depresyon oranlarının ise daha düşük olduğu görülmektedir. Profesyonel 
çalışan grup için yapılan Pearson korelasyon analizi ve gönüllü çalışan grup için yapılan Spearman 
korelasyon analizi sonucunda her iki grup içerisinde özgecilik oranları arttıkça depresyon seviye-
lerinin azaldığı ve pozitif bilişsel üçlü oranlarının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuç-
lara göre gönüllü çalışmanın depresyon oranlarındaki düşüşle ve pozitif bilişsel üçlü oranlarındaki 
yükselişle ilişkili bulunması, en yaygın rahatsızlıklardan biri olan depresyonla baş etme noktasında 
davranışsal bir öneri üreterek ve psikolojik sağlığı koruyucu bir faktör sunarak klinik anlamda kul-
lanılabilecek bir araç sunmaktadır. 
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Abstract 
Comparative examination of altruism, positive cognitive triad, and depression rates in 
volunteers and professionals working with cancer patients 
The aim of the current study was to examine the relationship between volunteering, altruism, pos-
itive cognitive triad and depression rates. At this point, it was aimed to compare the rates of altru-
ism, depression and positive cognitive triad between two groups working voluntarily and profes-
sionally with cancer patients. The sample of this research selected with convenience sampling 
method consisted of two groups and 121 participants. The participants of the first group (61 fe-
males) were selected from the group named ‘Mavi Melekler’ who serve at Okmeydani Research 
and Training Hospital’s Institute of Oncology voluntarily. The participants of the second group (60 
females) were selected from hospital staff like doctor, nurse, technician, laborant who work at Is-
tanbul University Istanbul Medical Faculty’s Institute of Oncology. In the current study, Socio-
demographic Information Form, Altruism Scale, Beck Depression Inventory and Cognitive Triad 
Inventory were applied. According to the findings, volunteers working with cancer patients had 
higher rates of altruism and positive cognitive triad, and lower rates of depression compared to 
professionals. As a result of the Pearson and Spearman correlation analysis, as altruism rates in-
creased in both groups, depression levels decreased, and positive cognitive triad rates increased. 
The fact that volunteering is associated with the decrease in depression rates and the increase in the 
rates of positive cognitive triad may provide clinical benefit by producing a behavioral method for 
coping with depression which is one of the most common disorders and by providing a protective 
factor for psychological health. 
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Çevreyle etkileşime geçerken kimi zaman ihtiyaçları-
mızın doyurulmasına odaklı bir beklentiyle kimi zaman 
da diğerlerinin ihtiyaçlarını gözetip, özgeci bir moti-
vasyonla hareket etmekteyiz. Kendine odaklı beklenti-
lerin yükünden sıyrılıp diğer insanlardan karşılık bek-
lemeden yardım etmek psikolojik sağlığı nasıl etkile-
mektedir? Bu konuda yapılan birçok araştırma özgeci 
davranışların fiziksel ve psikolojik sağlıkla pozitif iliş-
kisini desteklemektedir ancak bu ilişkiyi sağlayan me-
kanizma ile ilgili birçok farklı teori ortaya atılmasına 
rağmen henüz bu konuda net bir fikir birliği bulunma-
maktadır (Post, 2005). Özgeci bir niyetle yardım eden 
kişiler, kişisel çıkar beklentisiyle yola çıkmasa dahi bu 
davranışların, kişiyi içsel olarak ödüllendiren yönleri 
bulunmaktadır ve çoğu insan yardım etmenin kendile-
rini iyi hissettirdiğini belirtmektedir (Post, 2005). Ad-
ler’in yaklaşımına göre sosyal ilgi ve özgeci motivas-
yonlarla hareket etmek sağlıklı bir ruh halinin belirle-
yicisi olmasına rağmen (Adler, 1979; Rareshide ve 
Kern, 1991) bu davranışların fiziksel ve psikolojik sağ-
lığa yararları henüz yakın tarihlerde araştırma konusu 
olmuştur (Post, 2005). Bu araştırmanın amacı, özgeci-
liğin ve özgeci davranışların bir alt türü olarak gönüllü 
çalışmanın psikolojik sağlıkla ilişkisini depresyon ve 
olumlu algılar özelinde incelemektir. Bu incelemeyi 
yapabilmek adına, kanser hastalarıyla gönüllü ve pro-
fesyonel olarak çalışan iki grup üzerinden mevcut araş-
tırmanın değişkenleri karşılaştırılmıştır. Öncelikle on-
koloji servisinde çalışan bu gruplar ele alınacak olup, 
ileriki aşamada araştırmanın değişkenlerinin birbiriyle 
ilişkisine yer verilecektir. 

Onkoloji Servisinde Çalışmak 

Kanser hastalarıyla çalışmak; hastaların bakımının zah-
metli oluşu, ölüm oranlarının yüksekliği, ağrılı hastala-
rın fazlalığı gibi faktörler nedeniyle zor ve stresli bir 
görevdir (Shanafelt ve Dyrbye, 2012). Bu durumun, ça-
lışanların ruh sağlığı üzerinde çeşitli etkileri mevcuttur. 
Bazı araştırmalar onkoloji servisinde çalışan personel-
lerin, hastaların teşhislerine verdikleri duygusal tepki-
lere maruziyet, ağrılı hastaların fazlalığı, sıklıkla karşı-
laşılan hasta ölümleri gibi nedenlerle tükenmişlik send-
romuna (Maslach ve Jackson, 1981) ve depresyona 
(Kuerer ve ark., 2007; Medisauskaite ve Kamau, 2017) 
karşı yüksek risk altında olduklarını göstermektedir. 
Kanser hastalarıyla çalışan kişilerin psikolojik sağlık-
larının hastalara sundukları hizmet kalitesini etkileye-
ceği göz önünde bulundurulduğunda (Parlar, 2008), bu 
alandaki çalışanların ruh sağlıklarını koruyucu faktör-
lerin incelenmesinin önemi anlaşılmaktadır. Bu ne-
denle kanser hastalarıyla çalışanlar mevcut araştırmaya 
dahil edilmiştir. Özgeci davranışların ruh sağlığı üze-
rindeki olumlu etkisini gösteren araştırmalar (Post, 

2005; Schwartz ve ark., 2009), bu davranışların onko-
loji servisi çalışanlarının ruhsal sağlıkları üzerinde ben-
zer bir etki gösterme ihtimalini gündeme getirmektedir. 
Alanyazında bu konuda yapılmış herhangi bir araştır-
maya rastlanmamış olup, mevcut çalışma, özgecilik ve 
gönüllülük gibi değişkenlerin onkoloji servisinde çalı-
şanların depresyon ve pozitif algı düzeyleriyle ilişkisini 
incelemektedir. Bu noktada özgecilik ve gönüllülük 
kavramlarının etkinliklerini anlayabilmek adına açılım-
larının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Özgecilik ve Gönüllülük 

Özgecilik, gereksinim duyan kişilere ödül beklentisi 
içinde olmaksızın ve kimi zaman bedel ödeyerek yapı-
lan yardım etme ve yarar sağlama davranışıdır (Oliner, 
2003). Kişi, bu davranışla odağını kendinden başkala-
rına çevirmiş ve ödül beklentisinden uzaklaşmıştır (Bil-
gin, 1988). Özgeci davranışlarda niyet gereği herhangi 
bir beklenti olmadığından, kişide beklentilerinin karşı-
lanmaması, hayal kırıklığı, ihanete uğrama veya karşı-
lık görememe gibi kaygılar da oluşmamaktadır (Post, 
2005). Gönüllü çalışma ise insanların ihtiyaçlarını gi-
dermek için herhangi bir maddi karşılık almadan birta-
kım etkinliklerde bulunmayı içermektedir (Wilson, 
2000). Alanyazında gönüllülüğün hangi motivasyon-
larla sergilendiği konusunda farklı fikirler bulunmakta-
dır (Allison ve ark., 2002; Clary ve ark., 1998; İşlek ve 
ark., 2016). Bunların içinde en baskın fikirlerden biri, 
gönüllülüğün özgeci davranışların bir alt türü olduğunu 
ve özgeci bir motivasyonla tetiklendiğini belirtmekte-
dir (Burns ve ark., 2006; Unger, 1991). 

Özgeci davranışların ve gönüllü çalışmanın hem fi-
ziksel hem de zihinsel sağlığa olumlu etkileri nokta-
sında geniş bir alanyazın bilgisi bulunmaktadır. Gö-
nüllü olarak çalışmanın ömrün uzunluğu (Wilson ve 
Musick, 2003), hastalık oranlarının düşüklüğü 
(Schwartz ve ark., 2009), pozitif duygulanımın (Luks, 
1988) ve psikolojik iyi oluş seviyesinin yüksekliğiyle 
(Mellor ve ark., 2008) ilişkili olduğu bulgulanmıştır. 
Ayrıca bu kavramın araştırmanın değişkenlerinden 
olan depresyon ve pozitif algılarla ilişkili olduğu çeşitli 
araştırmalar tarafından saptanmış olup çalışmanın ile-
riki bölümünde bu ilişkilere ayrıntılı bir şekilde yer ve-
rilecektir. 

Özgecilik ve Depresyon 

Özgeci davranışın psikolojik iyi oluşa pozitif etkisi 
üzerine araştırmalar varken, depresyonla olan ilişki-
siyle ilgili kısıtlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Dep-
resyon üzerine yapılan araştırmalar genellikle sosyal 
destek almanın pozitif etkisi üzerineyken, Wright 
(2013) sosyal destek vermenin ve yardım etmenin dep- 

99



Nacaroğlu ve Yücel · Gönüllü Çalışma, Depresyon Düzeyi ve Pozitif Algılar 

resyonla ilişkisini incelemiştir. Bu çalışmaya göre, öz-
geci davranışın amaç kazanımı, yaşam memnuniyetin-
deki artış ve insanlarla kurulan ilişki aracılığıyla dep-
resyon belirtilerinin şiddetini negatif yönde etkilediği 
saptanmıştır (Wright, 2013). Başka bir çalışmanın bul-
gularına göre 65 yaş ve üstü bireylerde gönüllü ça-
lışma, düşük depresyon düzeyiyle ilişkili bulunmuştur 
(Wilson ve Musick, 2003). Gönüllülük ile depresyon 
oranları arasındaki bu ilişkinin oluşumuna özgüven ar-
tışı ve sosyal kaynakların güçlenmesi gibi faktörlerin 
aracılık ettiği bulgulanmıştır. Depresyonun, dünya ça-
pındaki yoğun artışı ve yeti yitimi noktasında tıbbi ra-
hatsızlıklar arasında 4. sırada yer aldığı (Işık ve ark., 
2013) bilgisi göz önünde bulundurulduğunda çeşitli de-
ğişkenlerle ilişkisinin incelenmesi ve önlem alınması 
gerektiği düşünülmektedir. Bu konuda alanyazına kat-
kıda bulunmak adına özgeci bir davranış örneği olan 
gönüllülük, bu araştırmada çalışılmak üzere tercih edil-
miştir. Nitekim bu konuda yapılan kısıtlı sayıdaki araş-
tırmalar, gönüllü çalışmanın sosyal etkileşimi arttırıcı 
(Wilson ve Musick, 2003), yaşama anlam ve amaç ka-
tıcı (Wright, 2013) ve pozitif duygulanım düzeylerini 
(Luks, 1988) arttırıcı özellikleri aracılığıyla depresyon 
oranlarındaki düşüşle ilişkili olduğunu desteklemekte-
dir. Bu araştırmanın bu ilişkiyi inceleyerek en yaygın 
psikolojik rahatsızlıklardan biri olan depresyonla baş 
etme noktasında davranışsal bir çözüm üreterek ve psi-
kolojik sağlığı koruyucu bir faktör sunarak alanyazına 
katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

Özgecilik ve Pozitif Bilişsel Üçlü 

Araştırmanın değişkenlerinden biri olan pozitif bilişsel 
üçlü kavramı, kişinin kendine, dünyaya ve geleceğe 
dair pozitif düşüncelerini içermektedir. Dolayısıyla po-
zitif benlik algısı, pozitif dünya algısı ve pozitif gelecek 
algısı olmak üzere 3 alt faktörden oluşmaktadır (Erars-
lan, 2014). Literatürde özgeci davranışın pozitif bilişsel 
üçlü değişkeniyle direkt ilişkisini inceleyen bir araştır-
maya rastlanmamıştır ancak pozitif bilişsel üçlünün alt 
faktörleriyle ilişkili olduğunu gösteren araştırmalar bu-
lunmaktadır. Pozitif bilişsel üçlü kavramının bir alt fak-
törü olan pozitif benlik algısı kişinin kendisine yönelik 
sahip olduğu değersizlik, eksiklik, yetersizlik gibi ne-
gatif bilişlerin tersine özgüven ve öz yeterlilik gibi 
olumlu bilişlerden oluşmaktadır (Erarslan ve Işıklı, 
2019). Ryff ve Singer (2008) gönüllü çalışanların yük-
sek özgüven oranlarına sahip oluşunu, gönüllü çalışma-
nın kişide ürettiği yararlı ve üretici olma düşüncesine 
bağlamışlardır. Pozitif bilişsel üçlü kavramının bir di-
ğer alt faktörü olan pozitif dünya algısı, kişinin çevreyi 
düşmanca, korku dolu, engelleyici bir yer olarak algı-
lamasına zıt olarak dünyayla ilgili olumlu düşünceleri 
içermektedir (Erarslan ve Işıklı, 2019). Lin ve arkadaş- 

larının (1999) gerçekleştirdiği araştırmaya göre gö-
nüllü çalışmanın, kişiyi bir topluluğa ait hissettirdiği ve 
bu sayede o kişide depresif belirtilerin azaldığı bulgu-
lanmıştır. Sosyal etkileşim ve aitlik hissiyatı arttıkça 
güvenli dünya algısı güçlenmekte (Wilson ve Musick, 
2003) ve çevreyi korku dolu bir yer olarak algılama du-
rumu azalmaktadır (Moen ve ark., 1993; Sungur, 
1999). Pozitif bilişsel üçlü kavramının son alt faktörü 
olan pozitif gelecek algısı, hayatta olumsuzlukların her 
zaman süreceğine dair negatif bir gelecek algısının ter-
sine geleceğe dair umutlu olmak ve hayat amaçlarına 
ulaşmakla ilgilidir (Erarslan, 2014; Snyder ve ark., 
1991). Gönüllü çalışmanın bir amaç yaratıp onu ger-
çekleştirme algısı oluşturması muhtemeldir. Nitekim 
bu tarz aktivitelerin hayata anlam ve amaç kattığı, ha-
yat memnuniyetini arttırdığı araştırmalar tarafından 
desteklenmektedir (Midlarsky, 1991; Thoits ve Hewitt, 
2001). Gönüllü çalışmanın bireyin kendilik algısını po-
zitife çevirdiğine (Ryff ve Singer, 2008), umutsuzluk 
hissiyatını azalttığına (Miller ve ark., 1986), özgüveni 
(Feng ve Guo, 2017), hayat memnuniyetini arttırdığına, 
hayata anlam ve amaç kattığına (Midlarsky, 1991) yö-
nelik yapılan araştırmalar, gönüllü çalışmanın pozitif 
bilişsel üçlü kavramıyla ilişkisini göstermektedir. Psi-
kolojik sağlamlık ve düşük depresyon oranlarıyla (Mak 
ve ark., 2011) ilişkili olan pozitif bilişsel üçlü kavramı-
nın psikolojik sağlığı olumlu olarak etkilediği ve dep-
resyona karşı koruyucu etkisi olduğu düşünülmektedir 
(Erarslan ve Işıklı, 2019). Bu noktada bilişleri pozitife 
çevirmeye katkıda bulunacak bir değişken olarak görü-
len gönüllü çalışma kavramını incelemenin faydalı bir 
yaklaşım olduğu düşünülmektedir. 

İlgili alanyazın dikkate alındığında, özgecilik ile po-
zitif bilişsel üçlü kavramı üzerine çalışılmış doğrudan 
bir araştırmanın olmayışı ve özgeciliğin depresyon ile 
ilişkisine yönelik yapılan araştırmaların azlığı bu kav-
ramlar üzerinde çalışma ihtiyacı doğurmuştur. Bu nok-
tada kanser hastalarıyla gönüllü ve profesyonel olarak 
çalışan iki farklı grup üzerinden özgecilik, depresyon 
ve pozitif bilişsel üçlü oranlarının karşılaştırılması 
amaçlanmıştır. Aynı iş kolunda gönüllü hizmet eden-
lerle profesyonel çalışanların karşılaştırılması ile işi 
icra etmedeki niyet farkının psikolojik sağlıkla ilişki-
sini doğrudan göstermesi bakımından önemli bir ça-
lışma olduğu düşünülmektedir. Ayrıca kanser hastala-
rıyla çalışmanın getirisi olarak yaşanabilecek duygusal 
problemlere karşı önleyici bir faktör olarak gönüllü ça-
lışmayı inceleyen ilk çalışma olması bakımından alan-
yazına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

YÖNTEM 
 
Örneklem-1 

İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi On- 
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koloji Bölümü’nde ‘Mavi Melekler’ adlı gönüllü olarak 
hizmet veren 65 kadından 61’i araştırmaya katılım sağ-
layarak birinci örneklem grubunu oluşturmaktadırlar. 
30 yılı aşkın süredir kanser hastalarına çeşitli konularda 
gönüllü olarak hizmet sunan ‘Mavi Melekler’ adlı grup 
genel olarak hastaların hastane içinde işlerini kolaylaş-
tırmak ve onlara bu süreçte destek olmak üzere hizmet 
görmektedir. Her biri haftanın bir günü çalışan gönül-
lülerin sundukları çok yönlü hizmetler arasında her gün 
hastalara ve yakınlarına ücretsiz yiyecek dağıtma, te-
mizlik ve kıyafet ihtiyaçlarıyla ilgilenme, maddi kat-
kıda bulunma, hastalara sosyal destek sunma gibi çe-
şitli yardımlar bulunmaktadır. Yaşları 32 ile 78 ara-
sında değişen katılımcıların yaş ortalaması 54.28 (SS = 
11.01) olarak belirlenmiştir. Eğitim durumlarına bakıl-
dığında, 2 kişinin ilkokul (%3.3), 15 kişinin ortaokul 
(%24.6), 29 kişinin lise (%47.5) ve 15 kişinin üniver-
site (%24.6) mezunu olduğu belirlenmiştir. Bu grupta 
38 evli (%62.3), 5 bekar (%8.2), 5 boşanmış (%8.2) ve 
13 dul (%21.3) katılımcı bulunmaktadır. 

Örneklem-2 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi 
Onkoloji Enstitüsü’nde onkoloji hastalarına profesyo-
nel bir şekilde hizmet eden 60 kadın çalışan araştırma-
nın ikinci örneklem grubunu oluşturmaktadır. Bu 
grupta 28 hemşire (%46.7), 4 doktor (%6.7), 3 tıbbi 
sekreter (%5), 4 hasta bakıcı (%6.7) ve toplamda 21 
tane biyolog, dozimetris, eczacı, eczacı teknisyeni, 
kanser genetiği uzmanı, kayıt memuru, laborant, mole-
küler biyolog, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, sek-
reter, temizlik personeli, veri giriş analisti (%34.9) bu-
lunmaktadır. Haftanın 5 günü çalışan katılımcıların 
yaşları 23 ile 59 arasında değişmektedir ve yaş ortala-
maları 38.46 (SS = 8.77) olarak belirlenmiştir. Eğitim 
durumlarına bakıldığında 1 kişinin ilkokul (%1.7), 2 ki-
şinin ortaokul (%3.3), 7 kişinin lise (%11.7), 30 kişinin 
üniversite (%50.0) ve 20 kişinin yüksek lisans/doktora 
(%33.3) mezunu olduğu belirlenmiştir. Bu grupta 37 
evli (%61.7), 21 bekar (%35.0), 1 boşanmış (%1.7) ve 
1 dul (%1.7) katılımcı bulunmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Sosyo-demografik Bilgi Formu Araştırmacı tarafından 
hazırlanan bu form katılımcıların yaşı, cinsiyeti, eğitim 
ve çalışma durumu, medeni durumu, çocuk bilgisi gibi 
sorulardan oluşmaktadır. 

Özgecilik Ölçeği (ÖÖ) Özgecilik ölçeği Rushton ve ar-
kadaşları tarafından 1981 yılında geliştirilmiştir. 20 
maddeden oluşan ölçek 5’li Likert tipi olarak hazırlan-
mıştır. Ölçekte ters kodlanan madde yoktur ve ölçekten 

elde edilen yüksek puanlar yüksek özgecilik olarak yo-
rumlanmaktadır. Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışması 
Tekeş ve Hasta (2015) tarafından yapılmıştır. Orijinal 
ölçek tek faktörlüdür ancak Türkçeye uyarlanmış ver-
siyonu yardım etme ve bağışçılık şeklinde iki faktörlü 
yapıdadır. Tüm ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlık kat-
sayısı geçerlik güvenirlik çalışmasında .84 olarak he-
saplanmıştır. Yardım etme alt ölçeğinin iç tutarlık kat-
sayısı .81, bağışçılık alt ölçeğinin ise .70 olarak bulgu-
lanmıştır. Ölçeğin test-tekrar test güvenirliği .83’tür 
(Tekeş ve Hasta, 2015). Mevcut çalışmada tüm ölçeğin 
Cronbach Alfa değeri .90, alt ölçeklerde ise alfa değeri 
yardım etme için .86 ve bağışçılık için .82 olarak bul-
gulanmıştır. 

Beck Depresyon Envanteri (BDE) Beck ve arkadaşları 
(1961) tarafından geliştirilmiş olup bireylerin depres-
yon seviyelerini ve depresyon yönünden risklerini be-
lirleyen bir ölçüm aracıdır. Ölçek depresyondaki duy-
gusal, bedensel, bilişsel ve motivasyonel semptomları 
ölçen 21 adet kendini değerlendirme sorusundan oluş-
maktadır ve her bir soruya 0-3 arası puan verilmektedir. 
Ölçekten alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan 
ise 63’tür. Hisli (1989) tarafından Türkçe geçerlilik ve 
güvenirlik çalışması yapılmıştır. Güvenirlik çalışma-
sından elde edilen sonuca göre ölçeğin yarıya bölme 
güvenirliği .74, madde analizinden bulgulanan Cron-
bach Alfa katsayısı ise .80’dir (Hisli, 1989). Mevcut ça-
lışmada ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı .86 olarak 
saptanmıştır. 

Bilişsel Üçlü Envanteri (BÜE) Beckham ve arkadaş-
ları (1986) tarafından oluşturulan bu ölçek bireylerin 
kendilerine, dünyaya ve geleceğe yönelik pozitif ve ne-
gatif bilişlerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Ölçek 7’li Li-
kert tipi olarak hazırlanmıştır. Negatif maddelerin ta-
mamı ters kodlanmaktadır ve ölçekten alınan düşük pu-
anlar negatif bilişsel üçlüyü, yüksek puanlar ise pozitif 
bilişsel üçlüyü ifade etmektedir. Envanterin Türkçe ge-
çerlik ve güvenirlik çalışmaları Erarslan ve Işıklı 
(2019) tarafından yapılmıştır. Ölçek, benlik algısı, 
dünya görüşü ve gelecek algısı olmak üzere üç faktörlü 
yapıdadır. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı 
.91 olup, benlik algısı alt faktörünün katsayısı .85, 
dünya görüşü alt faktörünün katsayısı .72 ve gelecek 
algısı alt faktörünün katsayısı .87’dir. Mevcut çalış-
mada Bilişsel Üçlü Envanterinin Cronbach Alfa değeri 
.89, gelecek algısı alt faktörünün .84, benlik algısı alt 
faktörünün .74 ve dünya görüşü alt faktörünün ise .82 
olarak belirlenmiştir. 

İşlem 

Bu çalışma için Işık Üniversitesi Etik Kurulu’ndan etik 
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onay ve ilgili hastanelerden uygulama izni alınmıştır. 
Veri toplama araçları, gönüllü katılımcılar tarafından 
hastanenin sessiz bir köşesinde oturarak doldurulmuş-
tur. 

İstatistiksel Analizler 

İstatistiksel analizler SPSS 22 paket programı ile ger-
çekleştirilmiş olup, %95 güven aralığı belirlenmiştir. 
Bu araştırmada ölçeklerin normallik dağılımlarını test 
etmek için normallik testi (Kolmogorov-Smirnov) uy-
gulanmıştır. Bu testten elde edilen verilere göre gönüllü 
çalışan grubun ölçeklerinin normallik dağılımına uy-
madığı ancak profesyonel çalışan grubun ölçeklerinin 
normal dağılım gösterdiği bulgulanmıştır. Bu nedenle, 
ikili grup karşılaştırmaları için Mann Whitney U-testi 
yürütülmüştür. Değişkenler arası ilişkiler, profesyonel 
çalışan grup için Pearson korelasyon analizi, gönüllü 
çalışan grup için ise Spearman’s rho korelasyon analizi 
kullanılarak incelenmiştir. 

BULGULAR 

Özgecilik, Depresyon ve Pozitif Bilişsel Üçlü 
Değişkenleri Açısından Profesyonel ve Gönüllü 
Grupların Karşılaştırılması 

Katılımcıların ölçeklerden aldıkları puanların kanser 
hastalarıyla çalışma şekillerine göre farklılık gösterip 
göstermediği parametrik olmayan testlerden Mann 
Whitney U testi yapılarak belirlenmiştir. Tablo 1’de 
görüldüğü üzere Özgecilik Ölçeğinden alınan puanlar 
açısından kanser hastalarıyla çalışan gönüllü grup ile 
profesyonel grubun sıra ortalamaları arasında anlamlı 
fark bulunmuştur (U = 621.500; p < .05). Buna göre, 
gönüllü grubun (Ort. = 80.81) profesyonel gruba göre 
(Ort. = 40.86) özgecilik puanlarının anlamlı olarak 
yüksek olduğu görülmektedir. Tablo 2’de görüldüğü 
üzere Beck Depresyon Envanterinden alınan puanlar 
açısından gönüllü grup ile profesyonel grubun sıra or-
talamaları arasında anlamlı fark bulunmuştur (U = 
1029.500; p < .05). Sıra ortalamaları dikkate alındı-
ğında, gönüllü grubun (Ort. = 47.88) profesyonel gruba 
göre (Ort. = 74.34) depresyon belirti düzeylerinin an-
lamlı olarak düşük olduğu görülmektedir. Tablo 3’te 
görüldüğü üzere Bilişsel Üçlü Envanterinden alınan 
puanlar açısından gönüllü grup ile profesyonel grubun 
sıra ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuştur (U 
= 808.000; p < .05). Sıra ortalamaları dikkate alındı-
ğında, gönüllü grubun (Ort. = 77.75) profesyonel gruba 
göre (Ort. = 43.97) pozitif bilişsel üçlü puanlarının an-
lamlı olarak yüksek olduğu görülmektedir.  

Korelasyon Analizi Sonuçları 

Kanser Hastalarıyla Çalışan Profesyonellerde 
Değişkenler Arası İlişkilerin İncelenmesi 

Profesyonel grupta Özgecilik Ölçeği, Beck Depresyon 
Envanteri ve Bilişsel Üçlü Envanteri arasındaki ilişki-
leri incelemek amacıyla Pearson korelasyon analizi ya-
pılmıştır. Tüm değişkenler arasındaki korelasyon kat-
sayıları Tablo 4’te sunulmuştur. Analiz sonuçlarına 
göre kanser hastalarıyla çalışan profesyonel grubun öz-
gecilik oranı ile depresyon düzeyi arasında negatif 
yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r = -.30 p < .05). 
Bu bulgu, özgecilik oranındaki artışın depresyon düze-
yindeki düşüşle ilişkili olduğunu ifade etmektedir. 

Tablo 1. Özgecilik Ölçeği Puanlarının Kanser Hastalarıyla 
Çalışma Şekline Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları 
Kanser 
Hastalarıyla 
Çalışma Şekli 

Özgecilik Ölçeği 

N Sıra 
Ortalamaları 

Sıra  
Toplamı U Z p 

Gönüllü 61 80.81 4929.50 
621.500 -6.268 < .05 

Profesyonel 60 40.86 2451.50 

Tablo 2. Beck Depresyon Envanteri Puanlarının Kanser 
Hastalarıyla Çalışma Şekline Göre Mann Whitney U Testi 
Sonuçları 
Kanser 
Hastalarıyla 
Çalışma Şekli 

Beck Depresyon Envanteri 

N Sıra 
Ortalamaları 

Sıra 
Toplamı U Z p 

Gönüllü 61 47.88 2920.50 
1029.500 -4.157 < .05 

Profesyonel 60 74.34 4460.50 

Tablo 3. Bilişsel Üçlü Envanteri Puanlarının Kanser 
Hastalarıyla Çalışma Şekline Göre Mann Whitney U Testi 
Sonuçları 
Kanser 
Hastalarıyla 
Çalışma Şekli 

Bilişsel Üçlü Envanteri 

N Sıra 
Ortalamaları 

Sıra  
Toplamı U Z p 

Gönüllü 61 77.75 4743.00 
808.000 -5.300 < .05 

Profesyonel 60 43.97 3638.00 
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Tablo 4. Kanser Hastalarıyla Çalışan Profesyonel Grupta Değişkenler Arasındaki Pearson Korelasyon Katsayıları 
(N = 60) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Özgecilik Ölçeği 1 
2. ÖÖ-Yardım Etme Alt Boyutu .94** 1 
3. ÖÖ-Bağışçılık Alt Boyutu .81** .58** 1 
4. Beck Depresyon Ölçeği -.30* -.31* -.21 1 
5. Bilişsel Üçlü Envanteri .37** .34** .31* -.69** 1 
6. BÜE-Benlik Algısı Alt Boyutu .30* .28* .25* -.51** .86** 1 
7. BÜE-Dünya Algısı Alt Boyutu .34** .33** .27* -.65** .86** .86** 1 
8. BÜE-Gelecek Algısı Alt Boyutu .31* .28* .29* -.60** .87** .67** .58** 1 
*p < .05, **p < .001. ÖÖ: Özgecilik Ölçeği, BÜE: Bilişsel Üçlü Envanteri

Tablo 5. Kanser Hastalarıyla Çalışan Gönüllü Grupta Değişkenler Arasındaki Spearman Korelasyon Katsayıları 
(N = 61) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Özgecilik Ölçeği 1 
2. ÖÖ-Yardım Etme Alt Boyutu .97** 1 
3. ÖÖ-Bağışçılık Alt Boyutu .76** .60** 1 
4. Beck Depresyon Ölçeği -.38** -.38** -.24 1 
5. Bilişsel Üçlü Envanteri .48** .43** .43** -.60** 1 
6. BÜE-Benlik Algısı Alt Boyutu .45** .40** .44** -.58** .92** 1 
7. BÜE-Dünya Algısı Alt Boyutu .37** .33** .34** -.46** .85** .75** 1 
8. BÜE-Gelecek Algısı Alt Boyutu .40** .39** .30* -.53** .79** .66** .46** 1 
*p < .05, **p < .001. ÖÖ: Özgecilik Ölçeği, BÜE: Bilişsel Üçlü Envanteri

Aynı grubun özgecilik oranı ve bilişsel üçlü düzeyi ara-
sında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r = 
.37, p < .001). Bu durum, katılımcıların özgecilik ora-
nındaki artışın pozitif bilişsel üçlü düzeyindeki artışla 
ilişkili olduğunu göstermektedir. 

Kanser Hastalarıyla Çalışan Gönüllülerde 
Değişkenler Arası İlişkilerin İncelenmesi 

Gönüllü grupta Özgecilik Ölçeği, Beck Depresyon En-
vanteri ve Bilişsel Üçlü Envanteri arasındaki ilişkileri 
incelemek amacıyla Spearman Korelasyon Analizi ya-
pılmıştır. Tüm değişkenler arasındaki korelasyon kat-
sayıları Tablo 5’te sunulmuştur. Tablo 5’te görüldüğü 
üzere kanser hastalarıyla çalışan gönüllülerin özgecilik 
oranı ile bilişsel üçlü düzeyi arasında pozitif yönde 
ilişki bulunmuştur (rho = .48, p < .001). Bu bulgu, öz-
gecilik oranlarındaki artışın pozitif bilişsel üçlü düze-
yindeki artışla ilişkili olduğunu ifade etmektedir. Bu-
nunla birlikte gönüllü grubun özgecilik oranı ve dep-
resyon düzeyi arasında negatif yönde anlamlı ilişki bu-
lunmuştur (rho = -.38, p < .001). İlgili analiz, özgecilik 
oranı yükseldiğinde depresyon düzeyinde düşüş oldu-
ğunu göstermektedir. 

TARTIŞMA 
 
Bu araştırmanın amacı gönüllü çalışmanın özgecilik, 
depresyon düzeyi ve pozitif bilişsel üçlü ile ilişkisini 
incelemektir. Bu noktada kanser hastalarıyla gönüllü 

ve profesyonel olarak çalışan iki farklı grup üzerinden 
özgecilik, depresyon ve pozitif bilişsel üçlü oranlarının 
karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın ilk bul-
gusu, kanser hastalarıyla çalışan gönüllülerin özgecilik 
oranlarının kanser hastalarıyla çalışan profesyonellere 
kıyasla daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bazı 
araştırmalara göre hizmet etme süresi arttıkça özgeci 
motivasyon düzeyi artmaktadır (Clary ve Miller,1986; 
Clary ve Orenstein, 1991; Rosenhan, 1970). Nitekim 
mevcut çalışmada gönüllü grup olarak tercih edilen 
Mavi Melekler, 30 yılı aşkın süredir faaliyetlerine de-
vam etmekteyken, profesyonel grubun daha genç katı-
lımcılardan oluşması hizmet etme sürelerinin daha az 
olduğuna işaret etmektedir. Mavi Melekler adlı grubun 
yaş ortalaması 54 iken profesyonel grubun yaş ortala-
ması 38’dir. Levinson (1986) 30’lu yaşlardaki bireyi 
meslekte ilerleme kaydetme gibi kendi ihtiyaçlarına 
odaklı bir hal içinde betimlerken, 50’li yaşlardaki bi-
reyi topluma katkıda bulunma, deneyim paylaşma gibi 
diğer insanların ihtiyaçlarına odağın arttığı bir yapıda 
ifade etmektedir. Bu görüş, iki grup arasındaki özgeci-
lik düzeyi farkına yaş değişkeni üzerinden bir açıklama 
sunmaktadır. 

Araştırmanın iki grup karşılaştırması sonucu elde 
edilen diğer bir bulgusu, kanser hastalarıyla çalışan gö-
nüllülerin profesyonellere göre depresyon oranlarının 
daha düşük olduğunu göstermektedir. Bu bulgunun, 
aynı iş kolunda gönüllü hizmet edenlerle profesyonel 
çalışanların karşılaştırılması ile işi icra etmedeki niyet 
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farkının psikolojik sağlıkla ilişkisini doğrudan göster-
mesi bakımından alanyazına katkıda bulunacağı düşü-
nülmektedir. Nitekim Weinstein ve Ryan (2010) araş-
tırmalarında motivasyon ve niyet farkının etkisini gös-
tererek, içsel amaçlarla gönüllü çalışanların dışsal 
amaçlarla gönüllü çalışan kişilere göre kendilerini daha 
iyi hissettikleri sonucuna ulaşmışlardır. Mevcut araş-
tırma bu bulguyu depresyon özelinde desteklemektedir. 
Alanyazına göre gönüllü çalışmak hem psikolojik sağ-
lığı olumlu etkilemekte hem de depresyon gibi ruhsal 
rahatsızlıklara karşı koruyucu bir etki oluşturmaktadır 
(Wilson, 2012). Özgecilik düzeyinin depresyon seviye-
siyle ilişkisini gösteren Wright’ın (2013) yaptığı araş-
tırmaya göre özgeci davranışın amaç kazanımı, yaşam 
memnuniyetindeki artış ve insanlarla kurulan ilişkiler-
deki artış dolayısıyla depresyon şiddetini negatif etki-
lediği saptanmıştır. 

Gönüllülük ile depresyon arasındaki ilişkiyi araştı-
ran bir çalışma, gönüllülüğün, insanlarla kurulan ilişki-
lerdeki artış nedeniyle düşük depresyon seviyesiyle 
ilişkili olduğu sonucuna ulaşmıştır (Wright, 2013). 
Mevcut araştırmada aynı hasta grubuyla çalışırken has-
talarla sosyal anlamda etkileşim içerisinde olan iki grup 
karşılaştırılmıştır ancak kurulan iletişimin kalitesi ba-
kımından bu gruplar arasında belli bir fark oluşmakta-
dır. Yardım eden insanlar veya gönüllü çalışanlar bir işi 
belli bir ücretle yapan kişilere kıyasla diğer kişilerin 
takdirini daha fazla kazanmakta ve şükran duygularıyla 
karşılanmaktadırlar. Dolayısıyla bu ortamlar genelde 
pozitif ve sıcak olmaktadır (Wilson ve Musick, 2003). 
Bu durum bir yandan kişide çevre tarafından kabulle-
nildiği algısı yaratmaktayken diğer yandan insanlar 
arasındaki güven duygularının güçlenmesine hizmet et-
mektedir. Dolayısıyla mevcut araştırmadaki gönüllü 
grubun düşük depresyon seviyesini insanlarla kurulan 
iletişimin kalitesi bakımından açıklamak mümkün gö-
rünmektedir. Ayrıca Wilson ve Musick’e (2003) göre 
gönüllü çalışmak kişide pozitif biliş ve pozitif duygu-
lanım üretmektedir; dolayısıyla depresif mod gibi ne-
gatif olanlara karşı koymaktadır. Luks (1988) yardım 
edenlerin kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayan 
(helper’s high) içsel birtakım değişikliklerin söz ko-
nusu olduğundan bahsetmektedir. Nitekim diğer insan-
lara yardım ederken yapılan ölçümler sonucu, beyinde 
iyi hissetmeyi sağlayan ve acı algı duyumunu etkileyen 
dopamin kimyasalının salgılandığı ve beynin ödül böl-
gesinin aktifleştiği bulunmuştur (Strobel ve ark., 2014). 
Ayrıca diğerlerine yardım odaklı bir motivasyonla ça-
lışıldığında vücutta stres aktivitesini baskılayan ve po-
zitif duygularla ilişkili bulunan oksitosin hormonunda 
artış olduğu belirlenmiştir (Moll ve ark., 2006). Bu yö-
nüyle gönüllü çalışmanın depresyona karşı koruyucu 
bir etkisinin olmasının ve duygu düzenlemek için bir 

yol olarak kullanılmasının mümkün olduğu düşünül-
mektedir. 

Bir önceki paragrafta belirtilen araştırmalar, gönül-
lülerdeki düşük depresyon oranlarının ardındaki muh-
temel mekanizmaları açıklar niteliktedir. Bu aşamada 
kanser hastalarıyla çalışan profesyonellerin depresyon 
düzeylerinin gönüllülere göre daha yüksek bulunma-
sını açıklamaya ihtiyaç vardır. 73 onkoloji hemşiresi 
üzerinde yapılan bir araştırma, çalışanların %60’ının 
depresif bir ruh hali içerisinde olduğunu göstermekte-
dir (Keskin ve ark., 2018). İşyerinde yoğun düzeyde 
strese maruz kalma, iş yükünün fazlalığı, uzun çalışma 
saatleri gibi faktörlerin etkisiyle onkoloji servisi çalı-
şanlarının depresyon düzeylerinde artış olduğu belirtil-
mektedir (Camps ve ark., 2009; Kryss-Peak, 2017). 
Mevcut çalışmada, profesyonel grup (5 gün) gönüllü 
gruba (1 gün) nazaran daha fazla gün çalışmaktadır. 
Dolayısıyla profesyonel çalışanların iş yükünün gö-
nüllü çalışanlara göre fazla oluşu depresyon oranların-
daki yüksekliği açıklamaktadır. Ayrıca bazı araştırma-
lar onkoloji servisinde çalışan personellerin, hastaların 
teşhislerine verdikleri duygusal tepkilere maruziyet, 
ağrılı hastaların fazlalığı, sıklıkla karşılaşılan hasta 
ölümleri gibi nedenlerle depresyona karşı yüksek risk 
altında olduğunu belirtmektedir (Kuerer ve ark., 2007; 
Medisauskaite ve Kamau, 2017). Kanser hastalarıyla 
çalışan profesyonellerin hastaların tedavileriyle ilgilen-
dikleri için sorumlulukları daha fazla olmaktadır ve te-
davi sonucunda yaşanan ölüm gibi durumlarla gönüllü 
gruba nazaran daha yoğun bir şekilde karşılaşmaktadır-
lar. Bu durum profesyonel grubun depresyon oranların-
daki yüksekliğe bir açıklama sunmaktadır. 

Mevcut çalışmada iki grup karşılaştırması sonucu 
elde edilen bir diğer bulgu, kanser hastalarıyla çalışan 
gönüllülerin pozitif bilişsel üçlü oranlarının profesyo-
nellere kıyasla daha yüksek olduğunu göstermektedir. 
Diğer bir deyişle gönüllü grubun kendilerine, çevrele-
rine ve geleceğe yönelik algılarının profesyonel gruba 
göre olumlu bir yönde olduğu saptanmıştır. Pozitif bi-
lişsel üçlü kavramı pozitif benlik, pozitif dünya ve po-
zitif gelecek algısı olarak 3 alt boyuttan oluşmaktadır 
(Erarslan, 2014). Alanyazında gönüllü çalışmanın po-
zitif bilişsel üçlü kavramının üç alt boyutuyla ilişkisini 
destekler nitelikte araştırmalar varken, pozitif bilişsel 
üçlü kavramıyla ilişkisini doğrudan inceleyen bir araş-
tırmaya rastlanmamıştır (Lin ve ark., 1999; Miller ve 
ark., 1986; Ryff ve Singer, 2008). Pozitif bilişsel üçlü 
kavramının ilk alt boyutu olan pozitif benlik algısı in-
celendiğinde gönüllülük gibi diğerlerine odaklı yapılan 
aktivitelerde topluma hizmet etmenin getirdiği önemli 
hissetme ve özgüven artışının söz konusu olduğu gö-
rülmüştür (Piliavin ve Siegl, 2007). 20 çalışma gözden 
geçirilerek oluşturulan bir araştırmaya göre, gönüllü 

104



KPD 2021;5(2):98-112 

çalışma, yüksek özgüven oranlarıyla ilişkili bulunmuş-
tur (Allen ve Rushton, 1983). Ryff ve Singer (2008) gö-
nüllü çalışanların yüksek özgüven oranlarına sahip olu-
şunu, gönüllü çalışmanın kişide ortaya çıkardığı yararlı 
ve üretken olma düşüncesiyle bağdaştırmışlardır. Do-
layısıyla ilgili alanyazın incelendiğinde gönüllülerde 
pozitif benlik algısının profesyonel çalışanlara oranla 
daha yüksek oluşu; gönüllü çalışmanın, değersizlik, ek-
siklik gibi bilişlerin etkisinden kişiyi koruyarak, özgü-
ven ve öz yeterlilik gibi pozitif kendilik algısını arttırıcı 
gücüyle ilişkili olmasındandır. Pozitif bilişsel üçlü kav-
ramının ikinci boyutu, pozitif dünya algısına işaret et-
mektedir. Kişi çevresinin kendisine karşı dostça tutum-
larıyla karşılaştıkça, sosyal ilişkilerle ilgili algısı 
olumlu anlamda gelişmeye başlamakta ve kişiler arası 
güven duyguları pekişmektedir (Wilson ve Musick, 
2003). Ayrıca gönüllü çalışmanın kişinin kendini bir 
topluluğa ait hissettirdiği ortaya konmuştur (Lin ve 
ark., 1999). Bütün bunların toplamında korku dolu, teh-
likeli, hedeflere ulaşmada engelleyici bir dünya algısı 
yerine güvenli ve daha olumlu düşünceleri içeren bir 
dünya algısının yerleşmesi beklenmektedir. Pozitif bi-
lişsel üçlü kavramının üçüncü boyutu pozitif gelecek 
algısına işaret etmektedir ve bu araştırmada gönüllüle-
rin diğer gruba göre pozitif gelecek algılarının daha 
yüksek oranlarda olduğu saptanmıştır. Bunu destekle-
yen Miller ve arkadaşlarının (1986) araştırmasına göre 
yaşlı bireylerde özgeci eğilimler yükseldikçe umutsuz-
luk oranlarının düştüğü saptanmıştır. Bu çalışmalar, 
gönüllü çalışma ile kişinin kendine, çevreye ve dün-
yaya karşı geliştirdiği olumlu algıların ilişkisini destek-
lemektedir. Mevcut araştırma, tüm bu değişkenleri po-
zitif bilişsel üçlü adlı tek bir kavram altında incelemiş 
olup bunların gönüllü çalışma ile ilişkisini göstermek-
tedir. 

Yukarıda iki grubu değişkenler açısından karşılaştı-
rarak elde edilen bulgulardan bahsedilmiş olup bu aşa-
mada grup içindeki değişkenlerin karşılaştırıldığı kore-
lasyon bulgularına yer verilecektir. "Kanser hastala-
rıyla çalışan profesyonellerin özgecilik değerleri ile po-
zitif bilişsel üçlü oranları arasında pozitif yönde ilişki 
beklenmektedir" hipotezi doğrulanmıştır. Dolayısıyla 
profesyonel grupta özgecilik düzeylerindeki artışla be-
raber kişilerin kendilerine, çevrelerine ve geleceğe yö-
nelik olumlu algılarında yükselme olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Onkoloji servisinde çalışmak, hastaların 
bakımının zahmetli oluşu, ölüm oranlarının yüksekliği, 
ağrılı hastaların fazlalığı gibi faktörler sonucu zor ve 
stresli bir görevdir (Shanafelt ve Dyrbye, 2012). Bazı 
araştırmalar tarafından kanser hastalarıyla çalışan pro-
fesyonellerin çaresizlik, umutsuzluk, özgüven kaybı ile 
karakterize olan tükenmişlik sendromu (Maslach ve 
Jackson, 1981) düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır (Işıkhan, 2009; Tunçel ve ark., 2014). Mev-
cut araştırmada ise özgecilik oranları yüksek olan kan-
ser hastalarıyla çalışan profesyonellerin özgüven oranı 
(Ryff ve Singer, 2008), aidiyet hissiyatı (Lin ve ark., 
1999) ve umut düzeyinde artış (Miller ve ark., 1986) ile 
karakterize olan olumlu algı düzeylerinin yüksek ol-
duğu bulunmuştur. Bu durum, kanser hastalarıyla çalış-
manın getirisi olarak yaşanabilecek duygusal problem-
lere karşı önleyici bir faktör olarak özgecilik değişke-
ninin önemini göstermektedir. Bu alanda çalışan pro-
fesyonellerin ruhsal sağlık durumlarının hastalara su-
nulan sağlık hizmetinin kalitesini etkilediği bilinmek-
tedir (Parlar, 2008). Olumlu algıların psikolojik sağ-
lamlık ve düşük depresyon oranlarıyla bağlantılı ol-
duğu (Mak ve ark., 2011) düşünüldüğünde, olumlu algı 
düzeyleri yüksek olan sağlık çalışanların hastalara daha 
verimli hizmet sunacakları çıkarımını yapmak müm-
kün görünmektedir. 

Kanser hastalarıyla çalışan gönüllülerin benzer şe-
kilde özgecilik oranları arttığında kendilerine, çevreye 
ve geleceğe yönelik olumlu algılarında artış olduğu bu-
lunmuştur. Özgecilik, doğası gereği kişinin odağının 
kendisinden diğer insanlara doğru kaymasını içermek-
tedir (Bilgin, 1988). Kanser hastalarıyla çalışmanın ya-
ratabileceği olumsuz etkiye (Shanafelt ve Dyrbye, 
2012) karşı kişinin odağındaki bu değişikliğin pozitif 
algılardaki artışta rolünün olması mümkündür. Bunu 
destekleyebilecek bir teoriye göre dikkatin kendi üze-
rinden diğer kişilere kaydırılması kişinin kendilik ka-
lıplarıyla bağlantısını kesip, değer yargılarının, içsel 
standartlarının esnemesi için bir kapı aralamaktadır. Bu 
şekilde kişi, hayatını olaylara kattığı anlamları, yaşa-
dığı kayıpları, stres kaynaklarını dışsal rolleriyle bir-
likte yeniden yorumlayıp alternatif düşünceler üret-
meye fırsat bulmaktadır (Schwartz ve ark., 2003). Kan-
ser hastalarıyla çalışan gönüllülerin özgecilik oranla-
rındaki artışla beraber odaklarını diğer insanlara çevir-
melerinin olumlu algıların gelişimine kapı araladığı an-
laşılmaktadır. 

Araştırma sonuçları, gönüllü çalışmanın ve özgeci-
lik oranlarındaki artışın olumlu algı seviyesindeki yük-
selişle ilişkili olduğunu göstermektedir. Benliğe, dün-
yaya ve geleceğe dair algıların ruhsal sağlıkla doğrudan 
ilişkisi dikkat çekmektedir. Depresif bireylerin dü-
şünme şeklinin negatif kendilik, dünya ve gelecek algı-
sıyla karakterize olduğu ve bu negatif algıların depres-
yonun gelişiminde ve sürdürülmesinde etkin rol oyna-
dığı bilinmektedir (Beck, 1979; Beck ve ark., 1987). 
Buna ek olarak Beck (1979) birçok ruhsal bozukluğun 
temelinde negatif, çarpıtılmış algıların olduğunu belirt-
miştir. Bu negatif bilişlerin esneyip değişmesi depres-
yon, kaygı bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıkların 
tedavisinde önemli bir rol oynamaktadır (Bozkurt, 
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2003). Bunun aksine pozitif algıların, psikolojik sağ-
lamlık ve düşük depresyon oranlarıyla bağlantılı ol-
duğu bilinmektedir (Mak ve ark., 2011). Dolayısıyla bi-
reyde pozitif bilişlerin güçlenmesine hizmet eden fak-
törler, ruh sağlığının korunması noktasında önemli ola-
rak değerlendirilmektedir (Erarslan, 2014). Bu faktör-
ler arasına özgeci davranışlar ve bu davranışların kap-
samı altında olan gönüllü çalışmanın girmesi bu araş-
tırmanın bulguları arasında bulunmaktadır. Dolayısıyla 
bu bulgu, klinik ortamda danışanın pozitif algılarını 
güçlendirebilmek için kullanılabilecek bir davranışsal 
yöntem olarak yararlı görünmektedir. Bu noktada te-
davi programında böyle bir değişkenin etkilerinin ince-
lenebileceği yeni araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Araştırmada korelasyon analizinden elde edilen bir 
diğer bulgu, kanser hastalarıyla çalışan gönüllülerin öz-
gecilik oranları arttığında depresyon düzeylerinin azal-
dığına işaret etmektedir. Gönüllü hizmet veren grubun 
yaş ortalaması 58’dir. Wilson ve Musick’in (2003) ça-
lışmasına göre yaş almış bireylerin gönüllü faaliyetler 
içinde yer alması düşük depresyon oranlarıyla ilişkili 
bulunmuştur. Yaşlılıkta depresif semptomların gö-
rülme sıklığı oldukça yüksek olmasına (Balogun ve 
Katz, 2002; Perlmutter ve ark., 2010; Yuan, 2007) rağ-
men Li’nin (2007) araştırması gösteriyor ki eşlerini 
kaybeden gönüllü çalışan yaşlı bireyler düşük oranda 
depresyon belirtileri göstermektedirler. Bu noktada 
alanyazın, gönüllü faaliyetlerin hayattaki rollerin azal-
dığı dönemde oluşan boşluğu doldurarak depresyona 
karşı koruyucu olduğu görüşünü desteklemektedir 
(Wilson, 2012; Wilson ve Musick, 2003). Mevcut araş-
tırmadaki bulgu bu şekilde açıklanmaktadır. Onkoloji 
servisinde çalışanlar, kanser hastalarıyla ilgilenmenin 
zorlukları nedeniyle depresyona karşı yüksek risk al-
tında bulunmaktadırlar (Medisauskaite ve Kamau, 
2017). Gönüllü olarak çalışanların özgecilik düzeyle-
rindeki artışla beraber hem bu riskten hem de yaşlılık 
risk faktöründen korundukları anlaşılmaktadır. 

Benzer şekilde kanser hastalarıyla çalışan profesyo-
nellerin özgecilik oranları arttığında depresyon düzey-
lerinin azaldığı bulunmuştur. Kanser hastalarıyla çalı-
şan profesyonellerin işleri insanlara yardım etmeyi 
içermektedir ancak kişilerin özgecilik oranları arttı-
ğında yani kendine odaklı bir halden diğerlerine odaklı 
yapıya geçildiğinde, ruh sağlığı üzerinde pozitif etkinin 
görüldüğü bu bulgudan anlaşılmaktadır. Bunu alanya-
zın bilgisine göre inceleyecek olursak, topluma yararlı 
işlerde çalışıp yardım etmek, bazı insanlar tarafından 
yurttaşlık görevi olarak algılanmakta ve bu görevi ye-
rine getirmek kişi tarafından içsel olarak ödüllendiril-
mektedir (Wilson ve Musick, 2003). Bu hal kişiye ha-
yat misyonunun oluşması ve bir amaç kazanımı nokta-
sında yardımcı olmakta ve hayatına anlam katmaktadır 
(Wilson ve Musick, 2003). Bu durum depresyondaki 

değersizlik ve boşluk hissiyatlarına karşı koruyucu etki 
oluşturmaktadır (Weinstein ve Ryan, 2010). Bu konuda 
yapılmış olan bazı çalışmalara göre özgeci bir motivas-
yonla yardım etme davranışının kişide hayat amacı 
oluşmasıyla bağlantılı olduğu bulunmuştur (Schwartz 
ve ark., 2009; Wright, 2013). Kanser hastalarıyla çalı-
şan profesyonellerin özgecilik düzeylerindeki artışın 
bu şekilde bir mekanizma sayesinde düşük depresyon 
oranlarıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. 

Araştırmanın sonuçları, gönüllü çalışmanın ve öz-
gecilik oranlarındaki yükselişin düşük depresyon oran-
larıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. Dünya Sağlık 
Örgütüne göre günlük hayatı geniş çaplı bir şekilde et-
kileyip, yeti kaybına yol açan depresyonun yaygınlığı-
nın daha da artacağı ve kalp damar rahatsızlıklarından 
sonra en fazla görülen ikinci rahatsızlık olacağı tahmin 
edilmektedir (World Health Organization, 2017). Bu 
verilere bakıldığında depresyon üzerinde çalışmanın ve 
depresyonla baş etme noktasında davranışsal çözümler 
üretmenin önemi anlaşılmaktadır. Bu araştırmanın dep-
resyonla mücadelede davranışsal çözümler üretme 
noktasında bir veri sunduğu görülmektedir ancak te-
davi programına alınarak, özgeci davranışların depres-
yon semptomlarını azaltıcı etkisi incelenmelidir. Nite-
kim Mason’un (2004) yaptığı çalışmada, üniversite öğ-
rencisi katılımcılarla prososyal davranışın depresyon 
tedavisindeki etkisi araştırılmıştır. Psikoterapiye ek 
olarak prososyal davranışlar sergilenmesi istenen 
grupta depresyon semptomlarında azalma meydana 
gelmiştir. Bir diğer çalışmada, depresyon tedavisinin 
sonuçlarını öngören özellikler araştırılmıştır (Spek ve 
ark., 2008). Buna göre, özgecilik puanları yüksek olan 
katılımcıların tedavi sonrasında daha düşük oranda 
depresyon semptomları gösterdikleri bulunmuştur 
(Spek ve ark., 2008). Bu araştırmalar özgeci davranış-
ların depresyon tedavisiyle ilişkisini göstermektedir. 
Kişi depresyon semptomları arttıkça hareket etmekten 
uzaklaşmaya ve içe çekilmeye başladığı için kişinin al-
dığı pozitif pekiştireçler azalmaktadır (Mete, 2008). 
Depresyonun davranışçı tedavisinde uygulanan davra-
nışsal aktivasyon yönteminde kişinin ödül mekanizma-
sının uyarılması için aktiviteler planlanmaya çalışıl-
maktadır (Hopko ve ark., 2003). Bu noktada klinik or-
tamda kişilerin, özgeci davranışların içsel olarak ödül-
lendirici sistemi dolayısıyla bu davranışlara yönlendi-
rilmesi fikri göz önünde bulundurulmalı ve bu yönde 
yeni araştırmalar planlanmalıdır. Bu bağlamda kısıtlı 
sayıda çalışma olması nedeniyle, özgeci davranışların 
hem depresyona karşı koruyucu hem de belirti düzey-
lerini azaltıcı etkisi üzerine yapılacak ileri çalışmalara 
ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Bu sayede psikolojik 
sağlığın korunumu noktasında özgeciliğin sahada kul-
lanımı mümkün bir hale gelebilecektir.  

Tüm bu alanyazın bilgisi dikkate alındığında, gönül- 

106



KPD 2021;5(2):98-112 

lü çalışma ile pozitif bilişsel üçlü kavramı üzerine çalı-
şılmış doğrudan bir araştırmanın olmayışı ve gönüllü 
çalışmanın depresyon ile ilişkisine yönelik yapılan 
araştırmaların azlığı, bu kavramlar üzerinde çalışma ih-
tiyacı doğurmuştur. Bu araştırmanın, olumlu algıların 
gelişiminde ve en yaygın rahatsızlıklardan olan depres-
yonla baş etme noktasında davranışsal bir çözüm üre-
terek ve psikolojik sağlığı koruyucu bir faktör sunarak 
klinik alana önemli bir katkı sunacağı düşünülmekte-
dir. Ayrıca kanser hastalarıyla çalışmanın getirisi ola-
rak yaşanabilecek duygusal problemlere karşı önleyici 
bir faktör olarak özgeci davranışların önemini gösteren 
ilk çalışma olması bakımından alanyazına katkıda bu-
lunmaktadır. Kanser hastalarıyla çalışan kişilerin psi-
kolojik sağlıklarındaki artışın hastalara sundukları hiz-
met kalitesini etkileyeceği düşünüldüğünde değerli bir 
katkı olduğu anlaşılmaktadır. Mevcut araştırmanın sağ-
ladığı katkıların yanı sıra birtakım sınırlılıkları da bu-
lunmaktadır. Bu sınırlılıklar göz önünde bulunduruldu-
ğunda, öncelikle katılımcı sayısının azlığı dikkat çek-
mektedir. Araştırmaya dahil edilen ‘’Mavi Melekler’’ 
adlı gönüllü yapılanma 65 kişiden oluşmaktadır. Katı-
lım sağlamak istemeyen veya ulaşılamayan 4 kişi ele-
nince, 61 kişi üzerinden veri toplanabilmiştir. Profes-
yonel grup da benzer sayıda seçilmiş ve toplamda 121 
katılımcıdan veri toplanmıştır. Bu durum araştırmanın 
popülasyona genellenmesi noktasında bir kısıtlılık 
oluşturmaktadır. Buna ek olarak gönüllü grup kadınlar-
dan oluştuğu için sadece kadın katılımcılardan veri top-
lanmış ve araştırmaya erkek katılımcılar dahil edilme-
miştir. Dolayısıyla elde edilen bulguların erkeklere ge-
nellenmesi noktasında bir kısıtlılık oluşmakta ve bu 
noktada yapılacak araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
Araştırmada karşılaştırılan iki grubun yaş, eğitim sevi-
yesi, kanser hastalarıyla çalışılan gün sayısı gibi özel-
likler bakımından birbirine yaklaştırılmasının mümkün 
olmaması araştırmanın bir diğer kısıtlılığı olarak görül-
mektedir. Gönüllü grup sadece kanser hastalarına haf-
tada bir gün hizmet eden, profesyonel olarak bir işte ça-
lışmayan ve yaş ortalaması yüksek kişilerden oluşur-
ken, profesyonel grup icra ettikleri meslek gereği yaş 
ortalaması daha düşük, eğitim seviyesi daha yüksek ve 
kanser hastalarıyla haftada 5 gün çalışan kişilerden 
oluşmaktadır. Gruplar arasındaki bu farklılıklar bulgu-
ların geçerliliği noktasında sınırlılık yaratmaktadır ve 
bu konuda iki örneklem grubunun bu özellikler bakı-
mından birbirine denk olduğu yeni araştırmalara gerek 
duyulmaktadır. Bu araştırma deneysel nitelikte olma-
dığı için değişkenler arasında bir ilişkiden bahsedilebi-
lirken, neden sonuç ilişkisinden söz edilememektedir. 
Dolayısıyla iki grup karşılaştırmasında elde edilen bul-
gulara, yukarıda sözü edilen farklılıkların etkisinin ola-
bileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Özetle, bu araştırma kanser hastalarıyla çalışan gö-
nüllülerin profesyonellere kıyasla özgecilik ve pozitif 
bilişsel üçlü oranlarının daha yüksek, depresyon oran-
larının ise daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. Ay-
rıca her iki grup içerisinde özgecilik oranları arttıkça 
depresif belirti düzeylerinin azaldığı ve pozitif bilişsel 
üçlü oranlarının arttığı bulunmuştur. Mevcut araştır-
mada elde edilen bulgulardan çıkarılabilecek en önemli 
nokta, özgeciliğin pozitif algıların güçlenmesiyle ve 
düşük depresyon oranlarıyla ilişkili olduğunun bulgu-
lanması ve bu şekilde ruh sağlığına katkıda bulunma 
noktasında umut vaat ediyor olmasıdır. Özgecilik ve 
gönüllü çalışma ülkemizde oldukça az sayıda çalış-
maya konu olan bir kavram olduğundan, bu kavramın 
öneminin gösterildiği çalışmaların, özgeci davranışla-
rın klinik alanda kullanımını teşvik için veri sunması 
yönünden önemli olduğu düşünülmektedir. Bu konuda 
yapılacak araştırmaların daha geniş örneklem grupları 
ile yürütülmesi ve özgeciliğin tedavi programlarına ka-
tılarak etkisinin incelenmesi önerilmektedir. 
Etik İlkelere Uygunluk Beyanı Uygulamaya geçilmeden 
önce Işık Üniversitesi Etik Kurulu’ndan 16.01.2020 tari-
hinde 236 evrak sayısı ile etik onay ve İstanbul Üniversitesi 
Onkoloji Enstitüsü Müdürlüğü’nden çalışma yapılmasına 
yönelik etik izin 241817 evrak sayısı ile 22.10.2019 tarihinde 
alınmıştır. Ayrıca Mavi Melekler adlı grubun sorumlusu ola-
rak belirtilen Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Eğitim ve İdari Sorumlusu Uzm. Dr. Süleyman Altın’dan 
01.10.2019 tarihinde 83 numaralı evrak sayısı ile gerekli izin 
alınmıştır.  
 
Çıkar Çatışması Beyanı Bu makalenin tüm yazarları, maka-
leye ilişkin herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan 
ederler. 
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Comparative examination of altruism, positive cognitive triad, and depression rates in 
volunteers and professionals working with cancer patients 
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Abstract 
The aim of the current study was to examine the relationship between volunteering, altruism, 
positive cognitive triad and depression rates. At this point, it was aimed to compare the rates of 
altruism, depression, and positive cognitive triad between two groups working voluntarily and 
professionally with cancer patients. The sample of this research selected with convenience 
sampling method consisted of two groups and 121 participants. The participants of the first group 
(61 females) were selected from the group named ‘Mavi Melekler’ who serve at Okmeydani 
Research and Training Hospital’s Institute of Oncology voluntarily. The participants of the second 
group (60 females) were selected from hospital staff like doctor, nurse, technician, laborant who 
work at Istanbul University Istanbul Medical Faculty’s Institute of Oncology. In the current study, 
Socio-demographic Information Form, Altruism Scale, Beck Depression Inventory and Cognitive 
Triad Inventory were applied. According to the findings, volunteers working with cancer patients 
had higher rates of altruism and positive cognitive triad, and lower rates of depression compared to 
professionals. As a result of the Pearson and Spearman correlation analysis, as altruism rates 
increased in both groups, depression levels decreased, and positive cognitive triad rates increased. 
The fact that volunteering is associated with the decrease in depression rates and the increase in the 
rates of positive cognitive triad may provide clinical benefit by producing a behavioral method for 
coping with depression which is one of the most common disorders and by providing a protective 
factor for psychological health. 

How does it affect psychological health by getting rid 
of the burden of self-centered expectations and 
helping other people without expecting anything in 
return? Even if people who help with an altruistic 
intention do not set out with the expectation of self-
interest. These behaviors have aspects that reward the 
person internally and most people state that it helps 
them feel good (Post, 2005). According to Wright's 
study, it was found that altruistic behavior negatively 
affects the severity of depressive symptoms through 
goal acquisition, increase in life satisfaction and 
relationships with people (Wright, 2013). In addition, 
altruism and volunteer work transform the self-
perception of the individual into positive (Ryff & 
Singer, 2008), reduce the feeling of hopelessness 
(Miller et al., 1986), increase self-confidence (Feng & 
Guo, 2017), increase life satisfaction and add meaning 
to life (Midlarsky, 1991). This situation indirectly 
indicates the relationship of volunteer work with the 
concept of positive cognitive triad. Considering the 
relevant literature, the lack of direct research on the 
concept of altruism and the positive cognitive triad, 
and the scarcity of research on the relationship 

between altruism and depression have led to the need 
to study these concepts. The aim of the current study 
was to examine the relationship between volunteering, 
altruism, positive cognitive triad, and depression rates. 
At this point, it was aimed to compare the rates of 
altruism, depression, and positive cognitive triad 
between two groups working voluntarily and 
professionally with cancer patients. 

METHODS 

The sample of this research selected with convenience 
sampling method consisted of two groups and 121 
participants. The participants of the first group (61 
females) were selected from the group named ‘Mavi 
Melekler’ who serve at Okmeydani Research and 
Training Hospital’s Institute of Oncology voluntarily. 
The participants of the second group (60 females) 
were selected from hospital staff like doctors, nurses, 
technicians, laborants who work at Istanbul University 
Istanbul Medical Faculty’s Institute of Oncology. In 
this study, Socio-demographic Information Form, 
Altruism Scale, Beck Depression Inventory, and Cog- 

https://orcid.org/0000-0002-4331-7273
https://orcid.org/0000-0001-6103-9791


JCPR 2021;5(2):98-112 

nitive Triad Inventory were applied. 

RESULTS 

Mann Whitney U-test was used to compare the 
volunteer and professional group. According to the 
scores obtained from the Altruism Scale, a significant 
difference was found between the mean rank of the 
volunteer group and the professional group (U = 
621.500; p < .05). A significant difference was found 
between the mean rank of the volunteer group and the 
professional group in terms of the scores obtained 
from the Beck Depression Inventory (U = 1029.500; p 
<. 05). In addition, a significant difference was found 
between the mean rank of the volunteer group and the 
professional group in terms of the scores obtained 
from the Cognitive Triad Inventory (U = 808.000; p < 
.05).  As a result, volunteers had higher rates of 
altruism and positive cognitive triad, and lower rates 
of depression compared to professionals. 

Pearson correlation analysis was conducted to 
examine the relationships between the Altruism Scale, 
Beck Depression Inventory, and Cognitive Triad 
Inventory in the professional group. According to the 
results of the analysis, a significant negative 
relationship was found between the altruism rate of the 
professional group and the level of depression (r = -
.30, p < .05). Also, a positive significant relationship 
was found between altruism rate and cognitive triad 
level of the professional group (r = .37, p < .001). 
Spearman correlation analysis was conducted to 
examine the relationships between scales in the 
volunteer group. A positive significant relationship 
was found between the altruism rate of volunteer 
group and the cognitive triad level (rho = .48, p < 
.001). Also, a significant negative correlation was 
found between altruism rate and depression level of 
the volunteer group (rho = -.38, p < .001). As a result, 
as altruism rates increased in both groups, depression 
levels decreased, and positive cognitive triad rates 
increased. 

DISCUSSION 

The first finding of the study shows that the altruism 
rate of volunteers working with cancer patients is 
higher as compared to professionals. According to 
some studies, altruistic motivation increases as the 
duration of service increases (Clary & Miller, 1986; 
Clary & Orenstein, 1991). As a matter of fact, Mavi 
Melekler, which is preferred as a volunteer group in 
the current study, has been continuing its activities for 
more than 30 years, while the professional group 
consists of younger participants indicates that their 
service time is less. 

Another finding of the study shows that the 
depression rates of volunteers are lower than those of 
professionals. According to the research conducted by 

Wright (2013), it was determined that altruistic 
behavior negatively affects the severity of depression 
due to goal acquisition, increase in life satisfaction and 
increases relationships with people. Also, according to 
Wilson and Musick (2003), volunteering produces 
positive cognition and positive affect in the person; 
hence it resists negative ones such as depressive mood. 
Luks (1988) mentions that there are some internal 
changes that make the helpers feel better (helper's 
high). As a matter of fact, as a result of the 
measurements made while helping other people, it has 
been found that the dopamine chemical that makes the 
brain feel good and affects the sense of pain perception 
is secreted and the reward region of the brain is 
activated (Strobel et al., 2014). In this respect, it is 
thought that volunteer work has a protective effect 
against depression and can be used as a way to regulate 
emotions. 

Another finding indicates that when altruism rates 
of volunteers and professionals increase, their 
depression levels decrease. The average age of the 
volunteer group is 58. According to the study of 
Wilson and Musick (2003), the involvement of aged 
individuals in voluntary activities was found to be 
associated with low depression rates. At this point, the 
literature supports the view that voluntary activities 
are protective against depression by filling the gap that 
occurs when the roles in life are reduced (Wilson, 
2012; Wilson & Musick, 2003). The finding in the 
current study is explained in this way. Considering the 
findings obtained from the professional group, it is 
understood that when individuals' altruism rates 
increase, a positive effect is seen on their mental 
health. According to the literature, helping people in 
useful jobs is perceived as a civic duty by some people 
and fulfilling this duty is rewarded internally by the 
person (Wilson & Musick, 2003). This helps the 
person to form a life mission and adds meaning to 
his/her life (Wilson & Musick, 2003). This situation 
creates a protective effect against feelings of 
worthlessness and emptiness in depression (Weinstein 
& Ryan, 2010). It is thought that the increase in 
altruism levels of professionals working with cancer 
patients is associated with low depression rates thanks 
to such mechanism. 

In this study, it was found that the positive 
cognitive triad ratio of volunteers was higher 
compared to professionals. While there are studies in 
the literature that support the relationship of volunteer 
work with the three sub-dimensions of positive 
cognitive triad, there is no study that directly examines 
its relationship with the concept of positive cognitive 
triad (Lin et al., 1999; Ryff & Singer, 2008). Volunteer 
work transforms the self-perception of the individual 
into positive (Ryff & Singer, 2008), reduces the 
feeling of hopelessness (Miller et al., 1986), increases 
self-confidence (Feng & Guo, 2017), increases life 
satisfaction, and adds meaning to life (Midlarsky, 
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1991). This situation shows the relationship of 
volunteer work with the concept of positive cognitive 
triad indirectly. In addition, the hypothesis that a 
positive relationship is expected between altruism and 
positive cognitive triad rates of volunteers and 
professionals has been confirmed. Some studies 
conclude that professionals working with cancer 
patients have high levels of burnout syndrome 
(Maslach & Jackson, 1981), which is characterized by 
helplessness, hopelessness, and loss of self-confidence 
(Işıkhan, 2009). In the present study, it was found that 
professionals working with cancer patients with high 
altruism rates had high levels of positive perception, 
which is characterized by self-confidence (Ryff & 
Singer, 2008), sense of belonging (Lin et al., 1999) 
and an increase in the level of hope (Miller et al., 
1986). This shows the importance of the altruism 
variable as a preventive factor against emotional 
problems that can be experienced as a result of 
working with cancer patients. 

It is thought that this research would make an 
important contribution to the clinical field by 
producing a behavioral solution in the development of 
positive perceptions and coping with depression. In 
addition, it contributes to the literature as it is the first 
study, to the best of our knowledge, to show the 
importance of altruistic behaviors as a preventive 
factor against emotional problems that may be 
experienced as a result of working with cancer 
patients. Considering that the increase in the 
psychological health of people working with cancer 
patients will affect the quality of the service they 
provide to patients; it is understood to be a valuable 
contribution. Considering the limitations of the 
research, it is noteworthy that the number of 
participants is low. Data were collected from a total of 
121 participants. This situation creates a limitation in 
terms of generalizing the research to the society. 
Furthermore, data were collected only from female 
participants in the study. Therefore, there is a 
limitation in terms of generalizing the obtained 
findings to men. Since altruism and voluntary work is 
a concept that has been the subject of very few studies 
in our country, it is thought that studies showing the 
importance of this concept are important in terms of 
providing data to encourage the use of altruistic 
behaviors in the clinical field. It is recommended to 
conduct studies on this subject with larger sample 
groups and to examine the effect of altruism by 
participating in treatment programs. 
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