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ABSTRACT

ÖZET

Purpose: In the patients wearing complete
denture, the psychological factors are very important
on acceptance of complete dentures and for their own
denture satisfaction. The aim of this study was to
investigate effect of perceived social support for family
and coping strategy of stressors on complete denture
satisfaction in two groups of patient who are living
different region.
Material and Methods: The study was
included totally 84 patients who applied Faculties of
Dentistry, Çukurova and Atatürk University. In this
study, the patient’s data were collected with using
Perceived Social Support for Family (PSS-Fa) and
Coping Strategy Indicator (CSI).
Results: The results of analysis of KruskalWallis were shown that there was a statistically
significantly correlation between level of patient’s
satisfaction and PSS-Fa, problem solving and social
support strategy. According to this study results, there
was a positive correlation between level of patient’s
satisfaction and PSS-Fa, problem solving and social
support strategy and was negative correlation with
avoidance strategy.
Conclusion: It is suggested that the
researches about this topic should be facilitated.
Key Words: perceived social support for
family, coping strategy, complete denture satisfaction

Amaç: Hastalar&n tam proteze daha kolay
uyum sa7lamas& ve memnuniyetleri aç&s&ndan
psikolojik faktörler son derece önemlidir. Bu ara t&rma;
iki farkl& bölgede ya ayan hasta gruplar&nda tan&mlay&c&
olarak; aileden alg&lanan sosyal destek ve stresle ba
etme stratejilerinin tam protez memnuniyeti üzerine
etkisini incelemeyi amaçlamaktad&r.
Gereç ve Yöntem: Çukurova ve Atatürk
Üniversitesi Di Hekimli7i Fakültelerine ba vuran
toplam 84 tam protez hastas& ara t&rman&n kapsam&n&
olu turdu. Hastalara ait veriler Aileden Alg&lanan
Sosyal Destek Ölçe7i, Stresle Ba a Ç&kma Stratejileri
Ölçe7i (CSI) ve hasta memnuniyetini de7erlendirmek
amac&yla Görsel Analog Ölçe7i (VAS) kullan&larak
topland&.
Bulgular: Kruskal-Wallis test sonuçlar&; genel
memnuni- yet düzeylerine göre PSS-Fa, problem
çözme ve sosyal destek arama ortalama da7&l&mlar&n&n
istatistiksel olarak önemli bir ili ki gösterdi. Protez
memnuniyeti ile aileden alg&lanan sosyal destek,
problem çözme ve sosyal destek arama stratejileri
aras&nda pozitif, kaç&nma stratejisi aras&nda negatif bir
ili ki bulundu.
Sonuç: Bu konuda daha fazla say&da hastay&
içeren ara t&rmalar&n yap&lmas& uygun olacakt&r.
Anahtar Kelimeler: aileden alg&lanan sosyal
destek, ba etme stratejileri, tam protez memnuniyeti
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sa7lanmas& ve hasta memnuniyeti aç&s&ndan psikolojik
özelliklerin dikkate al&nmas& son derece önemli
olabilir.11 Böylece protez kullan&m&nda olu abilecek
potansiyel zorluklar&n azalt&laca7& öngörülmektedir.12
Bu ara t&rma; farkl& iki bölgede ya ayan hasta grubu
üzerinde tan&mlay&c& olarak; aileden alg&lanan sosyal
deste7in ve stresle ba etme stratejilerinin tam protez
memnuniyeti
üzerine
etkisini
incelemeyi
amaçlamaktad&r.

G-R-/
Sosyal destek, genellikle stres verici bir
durumda ki iye yak&ndan ba7l& insanlar taraf&ndan
sa7lanan maddi veya manevi yard&m olarak tan&mlan&r.
Sosyal a7&n yeterince destekleyici olmas& ki inin
kar &la t&7& hastal&k ve benzeri durumlar kar &s&nda yüz
yüze kald&7& stresle ba etmede, çevresini yan&nda
hissederek gerekli ba etme yöntemlerini ke fetmesini
ifade eder. Bu destek zaten var olan stres etkenlerine
birde yaln&zl&k duygusunun eklenmesini önleyecektir.1,2
Sosyal destek üzerine iki önemli yakla &m
mevcuttur. Bunlar&n ilki sosyal destekle sa7l&k aras&nda
do7rudan bir ili ki oldu7u, ikincisi ise sosyal deste7in
en önemli i levinin stres verici ya am olaylar&n&n
yaratt&7& zararlar& azaltarak ya da dengeleyerek ruh
sa7l&7&n& korumak oldu7u eklindedir.3 Yani sosyal
destek ki inin ruh sa7l&7&na do7rudan bir etki
göstermektedir.2
Alg&lanan sosyal destek bir anlamda ki inin
kendine biçti7i de7erdir. Birey kendini de7erli buluyor,
gerekti7inde yard&m görüyorsa o oranda mutlu ve
güven içinde hissetmekte tersine sosyal ili kiler
yetersiz ya da bozuk oldu7unda anksiyete ve
de7ersizlik duygusunu daha fazla ya amaktad&r.1
Stres ile hastal&k aras&nda anlaml& bir ili ki
mevcuttur ve stres mutlaka sosyal destek ile
azalt&lmal&d&r. Stresle kar &la an bir birey zaten
profesyonel kurulu lardan önce e , arkada ya da
akrabalar&na ba ka bir de7i le do7al sosyal
kaynaklar&na ba vurmaktad&r.1 Fonksiyonel bir aile
sistemi parças& olarak ifade edilen aile deste7i,4 bu
sosyal kaynaklar&n en önemlilerinden biridir ve bireyin
dostluk, moral, çevresel destek, bilgi payla &m& ve
geribildirim gibi ihtiyaçlar&n& kar &lar.5 Hastal&kla ili kili
durumlar büyük oranda aileden al&nan sosyal
destekten etkilenmektedir.4
Ara t&rmalar di lerin kaybedilmesinin hasta lar&n psikososyal iyilik halini derinden etkiledi7ini göstermektedir.6,7 Psikososyal aç&dan hastal&klara ba7l&
ya anan deneyimlere uyum sa7lamada ki isel stiller ve
ba etme stratejileri kritik bir rol üstlenmektedir.8,9
Uygun bir ba etme stratejisi geli tirmek, uyum
problemlerinin önlenmesi aç&s&ndan çok önemlidir.10
Aileden alg&lanan sosyal destek ve stresle ba
etme stratejilerinin, literatürde, tam protez memnuniyeti üzerine etkisini içeren herhangi bir ara t&rma
mevcut de7ildir. Oysaki proteze daha kolay uyum

GEREÇ VE YÖNTEM
Çukurova ve Atatürk Üniversitesi Di
Hekimli7i Fakültesi Protetik Di Tedavisi bölümüne,
Ekim 2007-Aral&k 2007 tarihleri aras&nda, tam
protezlerini yeniletmek üzere ba vuran ve ara t&rmaya
kat&lmay& kabul eden toplam 84 hasta ara t&rman&n
örneklemini olu turdu. Hastalara ait veriler dört
bölümden olu an bir de7erlendirme formu kullan&larak
topland&. De7erlendirme formu:
1-Demografik veriler,
2-Aileden Alg&lanan Sosyal Destek Ölçe7i,
3-Stresle Ba a Ç&kma Stratejileri Ölçe7i,
4-Hasta memnuniyetini de7erlendiren Görsel
Analog Ölçe7ini (VAS) içerdi.
1-Demografik Veriler: Her iki grupta yer alan
hastalar&n cinsiyet ve ya de7erlerini (minimum,
maksimum ve ortalama) içerdi. Hastalar ya lar& aç&s&ndan, en dü ük ve en yüksek ya esas al&narak, 3950, 51-60, 61-70, 71 ve üzeri eklinde dört grup
eklinde s&n&fland&.

2-Aileden Alg&lanan Sosyal Destek Ölçe7i (Perceived Social Support for Family (PSS-Fa)): Procidona
ve Heler5 taraf&ndan geli tirilmi ve Eskin13 taraf&ndan
Türkçeye çevrilerek adapte edilmi tir. Bu ölçek ‘do7ru’,
‘yanl& ’ ve ‘bilmiyorum’ eklinde yan&t verilen toplam 20
sorudan olu maktad&r. Alg&lanan sosyal deste7i götseren tepki her madde için “+1”olarak puanlanmaktad&r.
Bir ölçekten elde edilen toplam puan 0-20 aras&nda
de7i mektedir. “Bilmiyorum” seçene7ine puan verilmemektedir. Ölçekte 3, 4, 6, 16, 19, 20 negatif durumlar& gösteren tersine çevrilmi ifadelerdir. Tüm kat&l&mc&lar&n puanlar& toplam&ndan elde edilen ortalama
de7er ölçe7in kesme puan&n& olu turmaktad&r. Bu
kesme puan&n&n üzerinde puan alm& kat&l&mc& için aile
deste7i seviyesi ‘yüksek’, alt&ndakiler için ise ‘dü ük’
olarak de7erlendirilmektedir.5
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3-Stresle Ba a Ç&kma Stratejileri Ölçe7inin
(Coping Strategy Indicator (CSI)): Orijinal formu

BULGULAR
Demografik bulgular de7erlendirildi7inde; 44
hastadan olu an Grup 1’de ya ortalamas&n&n 60,
%36.4’nün 61-70 ya grubunda ve %52.3’nün erkek,
40 hastadan olu an Grup 2’de ya ortalamas&n&n 59.5,
%37.5’nin 51-60 ya grubunda ve %52.5’nin kad&n
oldu7u tespit edildi (Tablo 1).

Amirkhan14 taraf&ndan geli tirilmi
ve Türkiye’de
taraf&ndan
geçerlik-güvenirlik
çal& mas&
Aysan15
yap&lm& t&r. Ölçe7in ‘problem çözme’, ‘sosyal destek
arama’ ve ‘kaç&nma’ eklinde üç alt boyutu bulunmaktad&r. lk alt boyut probleme yönelik çözüm
stratejilerini, ikinci alt boyut gev eme, tavsiye alma ve
ki iler aras& ili kilerin geli imi için ba kalar&ndan destek
aramay&, üçüncü alt boyut ise hem fiziksel hem de
psikolojik geri çekilmeyi ölçmektedir. Ölçek, her bir alt
boyutu 11 soruyu içeren, toplam 33 sorudan olu maktad&r. Al&nan cevaplar; ‘hiç’ 1, ‘biraz’ 2 ve ‘çok’ 3
puan eklinde puanland&r&lmaktad&r. Alt boyutlar&n her
biri için toplam puan 11 ile 33 aras&nda de7i mektedir.
Problem çözme ve sosyal destek arama alt boyutlar&ndan yüksek puan almak pozitif ba etme stratejilerinin kullan&ld&7&n&, kaç&nma alt boyutundan
yüksek puan almak ise negatif ba etme stratejilerinin
kullan&ld&7&n& göstermektedir.15
4- Görsel Analog Ölçe7i (VAS): Hastalar&n
memnuniyet düzeyleri konu ma, rahatl&k, estetik,
stabilite, çi7neme kabiliyeti ve genel memnuniyeti
içeren Görsel Analog Ölçekleri (VAS) kullan&larak
de7erlendirildi. VAS’&n kullan&m&, Grandmont ve ark.16
taraf&ndan tarif edilmi olan, ba lang&ç noktas& %0’a,
biti noktas& ise %100’e tekabül eden, 100 mm’lik bir
çizgi üzerinde hastalar taraf&ndan yap&lan i aretleme
eklinde gerçekle tirildi. S&f&r noktas& ile yap&lan i aretleme noktas& aras&ndaki mesafenin ölçülmesi ile elde
edilen de7er o unsura ait memnuniyet yüzdesi olarak
hesapland&.16 Elde edilen VAS de7erleri, daha kolay bir
analiz yap&labilmesi amac&yla; 0-25, 25-50, 50-75 ve
75-100 aral&klar&nda dört grup alt&nda s&n&fland&r&ld&.
Hastalar&n PSS-Fa ve CSI ölçeklerine ait
verileri protetik tedaviye ba lamadan önce, memnuniyet düzeyleri ise protezleri tak&ld&ktan bir hafta sonra
ça7r&ld&klar& kontrol seans&nda de7erlendirildi.
Elde edilen verilerin istatistiksel de7erlendirmesi, SPSS 11.5 paket program&nda, ortalama ve
standart sapma de7erleri, çoklu ortalamalar&n da7&l&mlar& için Kruskal Wallis testi ve ölçek ortalamalar&
aras&ndaki ili ki için Pearson Korelasyon analizi
kullan&larak gerçekle tirildi.

Tablo I. Demografik özellikler.
Grup 1

Grup 2

Max.-

Ort.

Max.-

Ort.

Min
Ya

Min.

60

81-39

59.5

78-41

N

%

N

%

Ya

39-50

8

18.2

6

15

Gruplar&

51-60

12

27.3

15

37.5

61-70

16

36.4

14

35

71-

8

18.2

5

12.5

Kad&n

21

47.7

21

52.5

Erkek

23

52.3

19

47.5

Cinsiyet

Ara t&rma kapsam&nda PSS-Fa ölçe7ine ait
kesme de7erini olu turan ortalamalar Grup 1 için 18.5,
Grup 2 için 15 olarak hesapland&, her iki grupta da
ço7unlu7un ailelerinden yüksek düzeyde sosyal destek
alg&lad&klar& bulundu (Tablo 2). CSI ölçe7i alt ölçekleri
ortalamalar& ise Tablo 3’de verilmi tir.

Tablo II. PSS-Fa ölçe7i puan ortalamalar& ve alg&lanan
destek seviyelerinin her iki hasta grubunda yüzdelik
da7&l&mlar&.
Grup 1
Ort.

Grup 2

Max.-

Ort.

Min.
PSS-Fa Puanlar&

3

18.5

20-17

Max.Min.

15

19-11

Alg&lanan Destek Seviyeleri

N

%

N

%

Yüksek Seviyede

39

88.7

25

62.5

Dü ük Seviyede

5

11.3

15

37.5
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Tablo III. CSI alt ölçekleri.
Tablo V. Ya gruplar&na göre PSS-Fa ve CSI alt ölçek
puanlar&n&n Grup 1 ve 2 için da7&l&m&.
CSI Alt Ölçekleri

Grup 1

Problem Çözme

Grup 2

Maks.

Min.

Ort.

Maks.

Min.

Ort.

23

11

17

21

13

17

Sosyal Destek Arama

32

13

22.5

30

12

21

Kaç&nma

27

17

22

29

14

21.5

PSS-Fa

Cinsiyete ve ya gruplar&na göre PSS-Fa ve
CSI alt ölçek puan ortalamalar&n&n da7&l&m& her iki
grupta da erkeklerin kad&nlara oranla aileden daha
yüksek sosyal destek alg&lad&klar&n& ve sosyal destek
arad&klar&n& gösterdi. Bununla birlikte, kad&nlar&n
problem çözme ve kaç&nma ortalamalar& erkeklerden
daha yüksek bulundu. Ya la birlikte aileden alg&lanan
sosyal destek oran& ve sosyal destek arama ortalamas&n&n artt&7&, buna kar &n problem çözme ve kaç&nma
ortalamalar& azald&7& belirlendi (Tablo 4, 5). Ya
gruplar&na göre ölçeklerden elde edilen ortalamalar&n
da7&l&m& istatistiksel aç&dan de7i ik düzeylerde önemli
ili kiler gösterdi7i tespit edildi (Tablo 6).
Hastalar&n memnuniyet düzeylerini gösteren
VAS ortalama de7erleri memnuniyet yüzdelerini ifade
etmektedir ve Tablo 7’de verilmi tir. Dört farkl& VAS
ortalamas& grubuna göre PSS-Fa ve CSI ölçe7i alt
ölçeklerinden elde edilen ortalama ve standart sapma
da7&l&mlar& Tablo 8’de gösterildi.

Problem
Çözme

Grup 1

Sosyal Destek

Ort.±SS

Ort.±SS

Kad&n

19.38±.921

16.67±4.397

19.67±5.489

22.76±2.791

Erkek

19.74±.541

15.30±3.735

21.13±5.430

21.22±2.194

Kad&n

16.06±2.862

17.63±4.187

16.88±2.100

15.75±1.909

Ort.±SS

Ort.±SS

Ort.±SS

Ort.±SS

39-50

19.09±.831

17.91±3.986

20.09±2.587

23.55±3.012

51-60

19.55±.934

14.82±4.916

18.45±5.126

21.18±2.639

61-70

19.82±.603

17.00±3.768

18.73±6.739

22.36±1.027

71-

19.82±.405

14.09±2.548

24.45±4.865

20.73±2.533

39-50

14.00±2.494

16.20±1.549

20.20±1.229

25.00±1.333

51-60

15.50±2.799

20.80±3.084

17.60±3.098

23.80±2.348

61-70

17.10±2.331

18.20±4.290

22.40±8.343

20.80±2.394

71-

18.30±.949

13.80±2.440

25.60±7.074

19.50±3.100

PSS-Fa

V

2

p

Problem Çözme

V

2

20.69±5.515

24.50±8.332

p

Grup 1 8.627 p<0.05

Sosyal Destek Arama

V

2

Kaç&nma

p

9.994

V

2

18.275 p<0.001

Tablo VII. ki farkl& hasta grubuna ait memnuniyet düzeyi
ortalamalar&n&n da7&l&m&.
Memnuniyet Unsurlar&

22.56±3.079

21.13±3.643

4

p

p<0.05

Grup 2 12.818 p<0.01 12.976 p<0.01

Grup 2

Erkek

Grup 1

Arama

Ort.±SS

Kaç&nma

Tablo VI. Ya ile PSS-Fa ve CSI alt ölçek puan
ortalamalar&n&n da7&l&m&na ait Kruskal-Wallis testi sonuçlar&.

Kaç&nma

Ort.±SS

Sosyal Destek Arama

Grup 2

Tablo IV. Cinsiyete göre PSS-Fa ve CSI alt ölçek puan
ortalamalar&n&n da7&l&m&.

PSS-Fa

Problem Çözme

Grup 1

Grup 2

Ort.

Ort.

Konu ma

87.72

92

Rahatl&k

80

88.50

Estetik

85.11

91.50

Stabilite

72.84

80.75

Çi7neme Kabiliyeti

77.27

83.50

Genel memnuniyet

95.11

91.75
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Tablo VIII. Her iki hasta grubuna ait VAS genel
memnuniyet düzeylerine göre (%) ölçeklerden al&nan
puanlar&n ortalama ve standart sapmalar&n&n da7&l&m&.
Genel

PSS-Fa

Problem

Sosyal Destek

Çözme

Arama

Memnuniyet

Tablo X. Her iki hasta grubunda genel memnuniyet düzeyleri
ile ölçeklerden al&nan puan ortalamalar& aras&ndaki ili kiyi
gösteren Pearson Korelasyon analizi sonuçlar&.

Kaç&nma
Genel Memnuniyet

PSS-Fa

Düzeyleri

Problem

Sosyal

Çözme

Destek
Arama

(VAS, %)

Grup 1
Grup 1

X±SS

X±SS

X±SS

X±SS

0-25

11.47±.810

15.94±4.502

15±.00

23±.987

25-50

19±.3023

15.67±4.174

15±1.450

23±3.90

50-75

20±.00

17±.00

18.67±5.391

22.17±2.635

75-100

23±2.263

17±5.442

21.03±5.448

20.33±2.251

Grup 2

0-25

12.50±.707

16±.00

19.91±5.485

23±2.828

25-50

16.67±3.215

16.88±3.879

25±2.828

22.61±3.316

50-75

16.27±2.672

18.33±4.041

26±5.196

20±1.414

75-100

18.50±.707

23±.00

32±.00

19.67±1.155

Kruskal-Wallis test sonuçlar&; Grup 1 ve 2’de
genel memnuniyet düzeylerine göre PSS-Fa, problem
çözme ve sosyal destek arama ortalama da7&l&mlar&n&n
istatistiksel olarak önemli bir ili ki gösterdi7ini ortaya
koydu (Tablo 9). Yap&lan korelasyon analizi sosyal
destek arama ve protez memnuniyeti aras&nda
istatistiksel olarak önemli düzeyde pozitif bir ili kinin
varl&7&n& gösterdi (Tablo 10).

Tablo IX. Her iki hasta grubunda genel memnuniyet
düzeyleri ile PSS-Fa ve CSI alt ölçek puan ortalamalar&n&n
da7&l&m&na ait Kruskal-Wallis testi sonuçlar&.

PSS-Fa

Problem Çözme

Sosyal Destek
Arama

V

Grup 2

2

13.889

p

V

2

p

p<0.01
10.692

p<0.05

V

2

p

3.082

p<0.05

11.153

p<0.05

r

.131

.076

.246

-.251

p

.398

.622

.108

.100

r

.036

.039

.336*

-.294

p

.825

.813

.034

.066

TARTI/MA
Stres evrensel bir insan deyimidir ve ya ayan
herhangi bir organizman&n biyolojik yap&s&n&n ayr&lmaz
bir parças&d&r.17 Literatürde stres; ki inin sahip oldu7u
kaynaklar& zorlayan veya a an bir uyar&c&yla
kar &la mas&18 veya bedensel ve ruhsal s&n&rlar&n tehdit
edilmesinde ve zorlanmas&nda organizman&n bu
duruma verdi7i yan&t olarak tan&mlanm& t&r.19 Stresle
ba a ç&kman&n en temel ko ulu, olumlu stres düzeyinin
üstüne ç&k&lan ya da alt&na dü ülen anlar& ve durumlar&
fark etmektir. Ya an&lan stres göz ard& edilip, ba a
ç&kmak için çaba gösterilmezse zarar görülmesi
kaç&n&lmazd&r.20, 21
Stresle ba a ç&kmak için baz& yöntemler
kullan&l&r. Bunlar; i i yapman&n daha kolay ve daha iyi
yollar&n& bulmak üzere akl&n organize kullan&m& eklinde
‘problem çözme’,22 stres alt&nda veya güç durumdaki
bireye çevresindeki insanlar taraf&ndan sa7lanan maddi
veya manevi yard&m eklinde ‘sosyal destek’23 veya ne
yapaca7&n& bilememe ve kendini di7er insanlardan izole
etmek gibi ‘kaç&nma’ stratejileridir.24
Sonuçlar her iki grupta kad&nlar&n stresle ba
etmek için problem çözme stratejilerini erkeklerden
daha çok kulland&klar&n&, buna kar &n, daha fazla
kaç&nma stratejisine ba vurduklar&n& göstermi tir.
Sosyal destek aray& & ise erkeklerde daha fazla
gözlenmektedir. Ya la birlikte her iki grupta problem
çözme stratejisinin kullan&m& azal&rken, sosyal destek
aray& & ve stresle ba etmek için kaç&nma stratejilerine
çok daha az ba vuruldu7u anla &lmaktad&r. Oysaki
probleme yönelik yöntemlerin kullan&m& artt&kça
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alg&lanan durumsal stresler azal&r.25 Bununla birlikte
kaç&nma stratejileri stresle ba etmede uygun bir
yöntem de7ildir15 ve bu türdeki stratejiler psikolojik
sa7l&7& olumsuz yönde etkiler.18
Ara t&rmam&z kapsam&nda, her iki grupta,
erkeklerin kad&nlara oranla aileden daha yüksek sosyal
destek gördükleri bulunmu tur. Bu sonuç, Türk
kültüründe erkeklerin güçlü, ba7&ms&z ve sorumluluk
sahibi olmas&n&n beklenmesi ve bu kültürel yakla &m&n
ve aile içerisinde tan&mlanan rolün erkekleri motive
etmesine ba7lanabilir.4 Bununla birlikte, sonuçlar&n
ya la birlikte aileden alg&lanan sosyal deste7inde
artt&7&n& göstermesi a &rt&c& de7ildir. Çünkü, Türk aile
yap&s&nda ya l&lar ço7unlukla en otoriter, en yüksek
sayg&y& gören ki ilerdir ve her zaman aile üyeleri
taraf&ndan desteklenirler.4
Her iki grupta aileden beklenen sosyal destek
seviyesinin art& &, stresle ba etme stratejileri olarak
problem çözme ve sosyal destek arama eklinde pozitif
ba
etme stratejilerinin kullan&m& ve kaç&nmac&
stratejilerden uzak kalma ile memnuniyet düzeyinin
art&7& tespit edilmi tir. Elde edilen bu sonuç problem
çözme ve sosyal destek arama eklindeki pozitif ba
etme stratejilerinin harekete geçirilmesinin anksiyete
ve depresyon gibi negatif duygular& önlemede etkili
olmas&na ba7lanabilir.26-28 Çünkü kaç&nma stratejisi ile
depresyon, anksiyete ve stres aras&nda pozitif bir ili ki
vard&r15,29 ve anksiyete gibi psikolojik faktörler protez
memnuniyetini olumsuz yönde etkilemektedir.12, 30, 31
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SONUÇLAR
Ara t&rma sonuçlar& iki farkl& hasta grubunda
benzer ekilde, aileden alg&lanan sosyal destek,
problem çözme ve sosyal destek arama stratejileri ile
tam protezden duyulan genel memnuniyet aras&nda
istatistiksel olarak önemli bir ili ki oldu7unu
göstermi tir. Bununla birlikte yap&lan korelasyon analizi
her iki grupta protez memnuniyeti ile aileden alg&lanan
sosyal destek, problem çözme ve sosyal destek arama
stratejileri aras&nda pozitif, kaç&nma stratejisi aras&nda
negatif bir ili kinin varl&7&n& ortaya koymu tur.
Literatürde bu konu üzerine yap&lm&
benzer
çal& malar&n bulunmamas& önemli bir eksikliktir. Bu
konuda daha fazla say&da hastay& içeren ara t&rmalar&n
yap&lmas& uygun olacakt&r.
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