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ÖZET 

Oban, G. (2010). Lise Öğrencilerinde Şizofreniye Yönelik Bilgilendirme Eğtiminin 

Sosyal Mesafe ve Tutuma Etkisi.  İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

Psikiyatri  Ana Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.  

 

Bu araştırma lise öğrencilerinde şizofreniye yönelik bilgilendirme eğitiminin sosyal 

mesafe ve tutuma etkisini belirlemek amacıyla planlandı.  

Araştırma örneklemini, İstanbul İli Şişli İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü‟ne bağlı 

Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi‟nde okuyan, 14-19 yaş grubunda olan onuncu sınıf 

öğrencileri oluşturdu (deney:30, kontrol:30). Veriler araştırmacı tarafından literatür 

bilgisi doğrultusunda oluşturulan Bilgi Formu, Sosyal Mesafe Ölçeği ve Ruhsal 

Hastalığa Yönelik Tutum ve İnanç Ölçeği kullanılarak Nisan- Mayıs 2010 tarihleri 

arasında toplandı. Deney ve kontrol gruplarına eğitim öncesi ön test uygulandıktan 

sonra, deney grubuna şizofreni ile ilgili bir film olan „Akıl Oyunları‟ filmi izletildi ve 

araştırmacı tarafından hazırlanan şizofreniye yönelik bilgilendirme eğitimi verildi. 

Eğitim programından bir hafta sonra her iki gruba son test uygulandı. Verilerin 

analizinde, tanımlayıcı istatistikler (yüzdelik, aritmetik ortalama, standart sapma, min-

max) ve karşılaştırma istatistik (t testi) yöntemleri kullanıldı. Araştırma sonucunda 

kontrol grubunda ilk ve ikinci uygulamalar Sosyal Mesafe Ölçeği, Ruhsal Hastalıklara 

Yönelik İnançlar Ölçeği toplam puan ve alt boyutları (tehlikeli, çaresizlik ve kişilerarası 

iletişimde bozulma ve utanma) (p> ,05) puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

olmazken, deney grubunda eğitim öncesine göre Sosyal Mesafe Ölçeği (p=,000), Ruhsal 

Hastalıklara Yönelik İnançlar Ölçeği toplam puan (p< ,05) ve tehlikeli alt boyutu 

(p=,001) puan ortalamalarının anlamlı olarak düştüğü, eğitim öncesi ve eğitim sonrası 

Çaresizlik ve Kişilerarası İlişkilerde Bozulma  (p> ,05) ve utanma (p> ,05) alt 

boyutlarının puan ortalamaları arasında ise anlamlı bir fark olmadığı saptandı. Bu 

sonuçlarla, ergenlere yönelik okul ruh sağlığı programlarında damgalamaya yönelik 

eğitimlerinin etkili olduğu söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: şizofreni, tutum, sosyal mesafe, ergen, stigma, eğitim. 
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ABSTRACT  

Oban, G. (2010). The Effect of the Education Which Aiming at Informing 

Schizophrenia to Social Distance and Attitudes Among High School Students. Istanbul 

University, Institute of Health Science, Departmant of Psychiatry Nursing. Master 

Thesis. Istanbul.   

           

The purpose of this study was examine the effect of the education program which 

consists of education and viewing a film that depicts an individual with schizophrenia, 

can change social distance and attitudes towards people with schizophrenia among high 

school students. The study sample was carried out with high school students (age range: 

14-19) in Nisantasi Nuri Akin Anatolian High School which is affiliated to National 

Education Ministry in Sisli, Istanbul. The experimental (n=30) and control group (n=30) 

students‟ social distance and attitudes towards people with schizophrenia were assessed 

before and after film and education. Assessment was repeated after a week. Data 

analysis was performed using descriptive statistics (percentage, mean, standard 

deviation, min-max) and comparative statistics (t test). As a result, no significant change 

was observed to Social Distance Scale and Beliefs Toward Mental Illness Scale total 

and sub dimensions scores (p> ,05)  before and after in the control group. Favorable 

social distance to people with schizophrenia and attitudinal changes were observed in 

experimental group to Social Distance Scale (p= ,000), Beliefs Toward Mental Illness 

Scale (p= ,05) and its sub dimension dangerous (p= ,001) scores. There is no significant 

changes other sub dimensions (embarrassment and desperation and breakdown 

interpersonal communication) scores in both two groups. These results suggest that 

social distance and attitudes towards schizophrenia can be changed favorably with this 

school mental health program which is inclued program education adolescents.  

 

Key Words: schizophrenia, attitudes, social distance, adolescent, stigmatization, 

education. 



1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Ruhsal hastalığa sahip kişilerin toplumla yeniden kaynaşması ve eski 

işlevselliğine dönmesi, toplumun ruhsal hastalıklara ilişkin genel tutumuyla ilişkilidir. 

Ancak günümüzde hala, toplumun her kesiminde ruhsal hastalığı olan bireylere 

yönelik olumsuz ve reddedici tutumların var olduğu bilinmektedir. Bu tutumlar toplum 

içinde yaygındır. Halkın hastalarla kişisel bağlantı gerektiren durumlarda daha 

mesafeli olmak gerekliliği duyduğu, sosyal yakınlık içeren ortamlarda “akıl hastası” 

olarak tanımlanmış kimselerle etkileşimi kesme eğiliminin olduğu bilinmektedir 

(Arkar 1991; Morrison 1993; Angermeyer ve Matschinger 2003a).  

Stigma; başkaları tarafından reddedilme veya çekinilmenin; utanç veya kara 

leke olarak görülmenin veya diğerlerince beğenilmemenin bir izi, işareti ya da 

damgası anlamına gelir. Ruhsal hastalığı olanların damgalanması ve dışlanması, 

insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlık tarihinin en eski dönemlerinde ruhsal hastalık 

belirtileri açıklanamaz ve anlaşılamaz olduğu için insanların korkuya kapılmalarına 

neden olmuştur. Hastaların uygun olmayan ve belki de beklenmedik davranış ve 

düşünceleri toplumda korku ve huzursuzluk yaratmış ve bu kontrol dışılık, hastaların 

dışlanmasına neden olmuştur. Ruhsal hastalıklar o zamandan bu zamana insanları 

korkutmaya, tedirginlik ve anksiyete yaratan bir durum olmaya devam etmektedir. 

Ruhsal hastalıklara yönelik damgalama ve ayrımcılık ya da dışlama birçok toplumda 

yaygın olarak görülmektedir (Üçok 1999, 2003b; Taşkın 2004a ).  

Damgalama, birçok zihinsel aşama sonucu ortaya çıkan bir süreçtir.  

Etiketleme, sürecin başlangıç noktasıdır. Bireyin diğer hiçbir özelliğine bakılmaksızın 

„ruhsal hastalık‟ tanısı aldığının bilinmesidir. Her psikiyatrik tanı bu süreçte bir 

„etiket‟tir. Etiketli kişi normal dışı davranışlar göstermese bile sadece etiketleme 

nedeniyle önyargılı ve ayırımcı tutumlara maruz kalmaktadır. Önyargılar sonucu 

hastalara karşı oluşan duygular genellikle korku ve öfkedir. Korkunun en önemli 

nedeni, hastaların tehlikeli kişiler olacağı düşüncesidir. Öfke ise, toplum huzurunu 

bozacağı düşüncesinden kaynaklanır.  Halkın ruhsal hastalığı olan bireylerle yakın 

ilişki kurma istememeleri ve toplum ile hastanın olması gerektiği gibi 

yakınlaşamamaları sonucu sosyal mesafe artar.  Toplum bu kişilerden uzak durma 

eğiliminde olacağı gibi, bu kişiler de kalabalıktan ve deşifre olmaktan dolayı 
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kendilerini rahatsız hissederler (Byrne 2000; Angermeyer ve Matschinger 2003b; 

Taşkın 2004a).  

Stigma,  ruhsal bozukluğa sahip olan kişilere, onların arkadaşlarına, ailelerine 

ve sahip oldukları topluluklara zarar verir. Stigma nedeniyle ruhsal bozukluğu olan 

kişiler genellikle izole, yalnız ve yanlış anlaşılmış olarak yaşarlar.  Ruhsal hastalıklara 

yönelik “damgalama” eğilimi (stigma) ve bu eğilimin sonucu hastaların toplumdan  

“dışlanması”, hastaların ve yakınlarının yaşam kalitesini bozmakta, tedaviye 

uyumlarını ciddi şekilde engellemektedir (Akdede ve ark. 2004). 

Kültürün yanında, sosyodemografik değişkenler (yaş, cinsiyet, eğitim, meslek, 

medeni durum, dini inançlar, sosyo-ekonomik düzey), hastalık konusunda bilgi, ruhsal 

hastalık tipi ve hasta kişilerle kişisel iletişimin olması, ruhsal hastalıklara yönelik 

tutumlar üzerinde etkili olabilmektedir. Ayrıca yasa ve mahkemeler, devlet politikaları 

ve kitle iletişim araçları da ruhsal hastalıklara yönelik tutumlar üzerinde etkilidir 

(Byrne 2000; Byrne 2001; Taşkın 2004b; Taşkın ve Özmen 2004c; Bilge ve Çam 

2010).  

Geçmişte ve günümüzde toplumun ruhsal hastalıkları olan kişilere yönelik 

olumsuz tutumlarından en fazla etkilenen hasta kesim kuşkusuz şizofreni hastalarıdır. 

Birçok kültürde ve toplumların çeşitli kesimlerinde şizofreni en fazla tanınan ruhsal 

hastalıktır ve şizofreni belirtileri de ruhsal hastalıklarla en çok ilişkilendirilen 

belirtilerdir. Şizofreni psikiyatrik bozukluklar arasında belki de adı en ürkütücü 

olandır. Çalışmaların çoğunda şizofreni hastaları genellikle „tehlikeli‟ ve „ne 

yapacakları belli olmayan kişiler‟ olarak tanımlanmaktadırlar (Byrne 2000; 

Angermeyer ve Matschinger 2003a; Taşkın 2007). Şizofrenili hastaların toplum 

tarafından damgalandığı ve dışlandığı görülmekte ve halk bu hastalarla yakın ilişki 

kurmak istememektedir (Taşkın ve Özmen 2004e) 

Kişilerin sahip olduğu tutumlar, çocukluk ve ergenlik döneminden başlayarak 

ilk yetişkinlik dönemine kadar uzanan süreçte şekillenir. Hatta literatürde anaokulu 

döneminden başladığını belirten kaynaklar da bulunmaktadır (Byrne 2000). Weiss 

(1994) yaptığı kohort çalışmada; çocukların sekiz yıl arayla tutumlarını tekrar 

değerlendirilmiş, ruhsal hastalıklara karşı benzer tutumlar ve sosyal mesafe koydukları 

görülmüştür. Ancak tutumlar erken yaşlarda da öğrenilmiş olsa, yeni tecrübeler ve 

yeni öğrenmelerle değişebilir (Tuna 1997; Byrne 2000 ). 
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Ruhsal bozukluğa sahip olan bireyin stigmasız ve ayrımsız bir toplumda 

yaşaması için, o toplumun ruhsal bozukluklara yönelik bilgi ve anlayışının arttırılarak 

olumlu tutumların geliştirilmesi önemlidir.  Halkın eğitimi, ruhsal hastalıklara yönelik 

stigmayı azaltmaya yardım edecektir (Johnson 1997; Üçok 2003a). Ruhsal hastalıklar 

konusunda, toplumdaki yanlış bilgilerin ve önyargıların düzeltilmesi, daha olumlu 

tutumların oluşmasına yardımcı olabilir. Hastaların yabancı, acayip, tehlikeli olmadığı, 

içinde bulundukları durumun bir hastalık durumu olduğu, tedavi olanaklarının da 

bulunduğu mesajının verilmesi olumlu tutumların geliştirilmesinde önemlidir.  Ayrıca 

toplumdaki olumsuz tutumların daha hızlı ve etkili değiştirilmesi açısından, belli 

grupların (öğrenciler, sağlık çalışanları, toplumda önemli konumdaki yöneticiler, 

polisler, işverenlerin) öncelikle bilgilendirilmesi gereklidir (Taşkın ve Özmen 2004c). 

Dünya Psikiyatri Birliği (World Psychiatric Association- WPA) 1996‟da 

şizofreniyle ilgili stigma ve ayrımcılıkla mücadele programı kapsamında birçok ülkede 

bölgesel antistigma kampanyaları başlatmıştır (Üçok 2003a, 2007a). Kanada, 

Almanya, Avusturalya ve İngiltere‟de başlatılan bölgesel antistigma programında 

homojen odak gruplar seçilmiştir. Bu grupları; polisler, hukuk adamları ve lise 

öğrencileri oluşturmaktadır. Kampayanlarda eğitimlerle bilgi düzeylerinin arttırılması, 

tutum ve davranışlar üzerinde olumlu değişiklik yaratabilmek amaçlanmaktadır. Odak 

gruplara verilen eğitim sonrası, bilgi düzeylerinin arttığı, tutumların değiştiği ve sosyal 

mesafenin azaldığı görülmektedir (Warner 2005). 

Pek çok ruhsal hastalık ergenlik döneminde başlayarak, ilk yetişkinlik 

döneminde ortaya çıkar. Ergenlik döneminde stigma nedeniyle psikiyatrik yardım 

almama isteği hastalıkların kronikleşmesine neden olur. Ergenlik döneminde 

stigmanın azaltılması önemlidir. Yaşanan ruhsal değişiklikler ve ruhsal hastalıklar 

konusunda bilgilendirme eğitimleri ile ergenlerin ruhsal hastalıklar konusunda bilgi 

düzeyleri arttırılabilir. (Pinto-Foltz ve Longsdon 2009). Böylelikle gençlerde, ruhsal 

hastalıklara dair bilinmezliklerin ve ruhsal hastalıklara yönelik ön yargıların 

kaldırılması mümkün olabilir (Üçok 2003a). Ayrıca yetişkinlerin psikiyatrik 

hastalıklara karşı olan negatif tutumları ergenlik döneminde değiştirilerek, psikiyatri 

hastalarına olan sosyal mesafe azaltılabilir. Toplumda stigmanın azalmasıyla ruhsal 

hastalıklarda erken tanıya gidilebilir, hastaların tedavilerine uyumu artar  (Corrigan ve 

ark. 2005).  
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Toplum Ruh Sağlığı Hemşireleri, ruh hastalıklarından korunmada sağlık 

eğitimi ve danışmanlık yapabilen, sağlam ya da hasta bireyin psikolojik durumunu 

anlayıp davranışlarını değerlendirebilen, psikolojik gereksinimleri kavrama yeteneği 

yüksek, hastaya gerekli bakım, rehberlik, rehabilitasyon ve desteği sağlayabilen, 

kişiler arası ilişkilerde bilgi ve becerisi olan hemşirelerdir. Halkın ruhsal hastalıklarla 

ilgili tutumunun değişmesinde toplum ruh sağlığı hemşirelerine önemli görev 

düşmektedir. Psikiyatrik rehabilitasyonun bir parçası olan ruhsal sorunlu bireylere 

yönelik ayrımcılığı azaltma ve sosyal önyargılar konusunda dikkatli olmalıdır. 

Etiketleme nedenleri araştırılarak, bu konuda sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta 

yakınlarına, toplumdaki önemli insanlara ve ulaşabildikleri her alanda halkı sürekli 

eğitmelidirler. Ergenlere okul ruh sağlığı programları ile ruh sağlığı ve hastalıkları 

konusunda farkındalığı arttırma ve stigmayı azaltıcı faaliyetler düzenlenebilir (Bağ 

2003, 2005; Pektaş ve ark. 2006; Pinto-Foltz ve Longsdon 2009). 

  Ülkemizde stigma ile ilgili çalışmalar yeterli sayıda değildir. Ayrıca toplumun 

temel taşını oluşturan ergenlerle ruhsal hastalıklara karşı tutumlar ve bunları etkileyen 

faktörlerle ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. Genellikle hemşirelik ve tıp fakültesi 

öğrencileri ile çalışılmakta ya da yetişkinlerin tutumları üzerinde durulmakta ve 

yapılan bu çalışmalar tutum değişikliğine yol açmamaktadır (Üçok 2007a).  

Bu çalışma, lise öğrencilerinde şizofreniye yönelik bilgilendirme eğitiminin 

sosyal mesafe ve tutum üzerine etkisini belirlemek amacıyla planlanmıştır. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Ruh Sağlığı 

Dünya Sağlık Örgütü‟nün  (WHO) „Sağlık, bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik 

durumudur‟ tanımı „sağlık, sağlıktır‟ demenin ötesinde bir anlam taşımakta, sağlık 

tanımı içinde „ruhsal‟ ve „sosyal‟ kavramları yer almasıyla birlikte biyomedikal görüş 

dışına çıkılmış, normal ruh sağlığının tanımı yapabilmek için bazı görüşlerin ortaya 

konulmasına neden olmuştur (Öztürk ve Uluşahin 2008). 

Ruh sağlığı istatistiksel olarak çoğunluğa uyan ve çan eğrisinin iki aşırı 

ucunda kalmayan kişi normaldir şeklinde tanımlanabilir. Tıpta istatistiksel yöntem çok 

kullanılır ve istatistiksel bulgulara göre normalin alt ve üst sınırları çizilir. Ruh sağlığı 

açısından istatistiksel tanım çoğu kez göreceli, bazen de geçersizdir (Öztürk ve 

Uluşahin 2008). 

 Klinik olarak belirgin bir ruhsal hastalığın tanımı genellikle yapılabilmektedir. 

Fakat kişide böyle bir bozukluğun olmaması normaldir demek kişinin ruh sağlığının 

iyi olduğunu ifade etmez. Bu nedenle klinik açıdan normali tanımlayabilmek için 

değişik ölçütler içeren görüşler ortaya çıkmıştır (Öztürk ve Uluşahin 2008). 

a) Çevreye uyum yapabilme: Değer yargıları toplumdan topluma ve çağdan 

çağa değişmektedir. Toplumun değer yargılarına ve geleneksel yaşam 

biçimine uyum sağlayan bireylere ruhsal açıdan sağlıklı denebilmektedir 

(Öztürk ve Uluşahin 2008).  

b) Bireyde aĢırı anksiyete ya da baĢka psikiyatrik belirtinin olmaması: 

Bireyde aşırı anksiyete ve psikiyatrik belirtinin olmaması, aynı zamanda 

kendisinden hoşnut, ilişkilerinde rahat, mutlu oluşu normalliğin ölçütleri 

olarak ileri sürülebilir. Ancak insanda bunaltı, üzüntü, acı çekme hatta 

mutsuzluk kimi kişide bir bozukluğun nedeni, kimi kişide de anormal 

sayılmayacak doğal tepkiler olabilir. Hatta bazı koşullarda acı çekmemek, 

sıkıntı ve üzüntü duymamak anormal olabilir (Öztürk ve Uluşahin 2008). 

c) Ġd, ego ve süperego arasındaki denge: Sağlıklı kişi dürtülerine (id) 

doyum sağlayabilen, çevresine uyum yapabilen (ego) ve üst benliğin 

(süperego) sesini de dinleyen kişidir. Fakat bu tanımlamada da dürtülerin 

doyumu son derecede öznel bir bağlantıdır. Bunlar da çağdan çağa, 
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toplumdan topluma değişim gösterir. Ruh sağlığının bittiği ve hastalıkların 

başladığı sınırlar kesin değildir (Öztürk ve Uluşahin 2008). 

Freud‟a göre normalliğin koşulları „çalışmak ve sevmek‟tir. Bu iki sözcük 

üzerinde durulması gerekir. Çalışmak yalın işçilikten, yaratıcı sanata dek 

geniş, karmaşık eylemleri, bilişsel ve duygusal süreçleri içerir. Sevmek de 

arkadaşı, çocuğu, toplumu, sanatı, insanlığı, sevgiliyi sevme ve cinsel 

sevişmeye kadar uzanır (Öztürk ve Uluşahin 2008). 

d) GeliĢimsel dönemleri: Sağlıklı gelişim aşamalarını ve özelliklerini Erikson 

psikososyal gelişim kuramında tanımlamıştır. „İnsanın sekiz evresi‟ 

kuramına göre bireyin ruhsal açıdan aştığı dönemler ve bunları çözerek 

kazandığı benlik güçleri, sağlıklı kişilik gelişimini tanımlayabilecek 

niteliktedir. Çocukluğun ilk iki döneminde kazanılan temel güven ve 

özerklik duyguları, oyun çocuğu ve okul çağında kazanılan girişim, 

becerme ve çalışma yetileri, ergenlik-delikanlılık çağında kazanılan kimlik 

duyguları, olgunluk ve orta yaşlarda edinilen yakınlaşma, eşleşme ve 

üretkenlik ve sonunda yaşlılık çağında ulaşılan „benlik bütünlüğü‟ sırası ile 

birlikte gözden geçirilirse, sağlıklı kişide olması gereken benlik 

özelliklerini tanımlanabilir (Öztürk ve Uluşahin 2008). 

2.2.  Ruhsal Bozukluk 

Ruhsal sağlık kavramında olduğu gibi, ruhsal hastalık kavramı da birçok bileşeni 

ve durumu kapsamaktadır. Ruhsal hastalık kavramı da ruhsal sağlık gibi göreceli bir 

kavramdır. Amerikan Psikiyatri Derneği (American Psychiatry Association-APA) 

ruhsal hastalığı “bireylerde mevcut stresi ile ilgili olarak klinik açıdan anlamlı 

davranışsal veya psikolojik sendrom (örneğin: acı veren semptom), ve/veya sakatlık 

(örneğin: bir veya daha fazla fonksiyon alanına zarar vermesi), ve/veya ölüm, ağrı, 

sakatlık veya özgürlüğün önemli kaybından dolayı acı çekme riskinde anlamlı bir artış 

olması” şeklinde tanımlamaktadır. Diğer bir tanımla ruhsal hastalık, “insanın duygu, 

düşünce ve davranışlarında değişik derecelerde, tutarsızlık, aşırıcılık, uygunsuzluk ve 

yetersizlik olması” olarak tanımlanabilir. Hasta sayılabilecek kişide bu özelliklerin 

“sürekli ya da yineleyici olması, bireyin verimli çalışmasını bozması ve kişiler arası 

ilişkilerini bozması” gerekmektedir (Kaynak: Bostancı 2000; Öztürk ve Uluşahin 

2008). 



7 

 

 Ruhsal bozukluğa sahip olan bireyin nitelikleri şu şekilde özetlenebilir: 

  Ruhsal bozukluğu olan bireyde zayıf bir benlik kavramı ve yetersizlik duygusu 

vardır. Dünyadaki yerinden, özelliklerinden, yeteneklerinden ve başarılarından 

memnun değildir. 

  Yaşam olayları ile kişisel gelişim yetersizlikleri ve stresle etkisiz yöntemlerle baş 

etmeye çalışır ve baş edemez. 

  Anlamlı ilişkiler kuramaz, kişilerarası ilişkilerde memnuniyetsizlik ve etkisizlik 

yaşar. 

  Karar veremez ve yerinde yargılamalarda bulunamaz. 

  Sorumsuzca davranır ve sorumluluk alamaz. 

  Yetersizlik ve beceriksizliklerinin farkında değildir. Yetersizlikleri nedeni ile 

başkalarına bağımlıdır. 

  Gerçekleri algılama ve kabulde yetersizdir. 

  Zevklerini ertelemesini bilmez ve topluma uyum sağlamaz (Pektekin, 1992; 

Johnson 1997). 

 

2.3. Ruhsal Hastalıklara Yönelik Tutum Ve Sosyal Mesafe 

2.3.1. Tutum  

2.3.1.1. Tutum Kavramı 

Tutum, bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik nesneye (belirli bir nesne, 

durum, kurum, düşünce, kavram ya da diğer insanlara) karşı olumlu ya da olumsuz 

özgün tepkide bulunma eğilimidir. Tutum, bir bireye aittir ve onun bir nesneye ilişkin 

duygu, düşünce ve davranışlarına bir bütünlük ve tutarlılık verir. Her insanın 

çevresindeki insan, nesne, fikir, kurum ve nesnelere karşı ne şekilde tepkilerde 

bulunacağı büyük ölçüde bu tutumlar tarafından belirlenir. Tutum tanımında düşünce, 

duygu ve davranışların düzenliliği söz konusudur. Ancak, tutum gözle görülebilen bir 

davranış değil, davranışa hazırlayıcı bir eğilimdir. Kişinin tutumları davranışa bakarak 

belirlenmektedir (Tuna 1997; Taşkın 2007). 

Tutumlar bir bireye atfedilen, kendileri gözlenemeyen fakat gözlenebilen bazı 

davranışlara yol açtığı varsayılan eğilimlerdir. Bu nedenle sosyal psikoloji açısından 

olayları incelemede ara değişken olarak kullanılabilmektedirler (Taşkın 2007). 
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2.3.1.2. Tutumun Öğeleri 

Genellikle birbirleriyle uyum halinde bulunan bilişsel, duygusal ve davranışsal 

faktörlere tutumun öğeleri denmektedir. BiliĢsel öğe, tutum nesnesiyle ilgili olarak 

kişinin sahip olduğu bilgileri, düşünce ve inançlarını ifade eder. Duygusal öğe, tutum 

nesnesine gösterilen olumlu veya olumsuz duygusal tepkileri kapsar. DavranıĢsal öğe 

ise, bilişsel ve duygusal öğeler sonucunda, tutum nesnesine karşı oluşan davranışlar 

olarak açıklanır (Tuna 1997; Bağ 2003). 

Bu öğeler birbirleriyle etkileşim halinde olup, çoğu kez aralarında bir tutarlılık 

vardır. Bu öğeler yerleşmiş ve güçlü tutumlarda tam olarak bulunur. Daha zayıf ve 

yeni tutumlarda ise özellikle davranışsal bileşenin değeri az olabilir. Duygusal 

bileşeninin olması tutumları bir inanç, bir gerçek ya da bir olgudan ayıran en önemli 

özelliktir. Ancak tutumlar saptanırken ara değişkenler olarak etki eden duygusal ve 

bilişsel bileşenlerde,  sıklıkla gözlenemeyen değişkenlerdir (Tuna 1997; Taşkın 2007).  

2.3.1.3. Tutumların Önemi 

Tutumların çevreyi anlamak, gereksinimlerin doyurulması, benliğin 

savunulması ve değerlerin ifadesi gibi dört işlevi vardır. Tutumlar, bireyin çevreyi ya 

da dünyayı anlamasına, çevresinde olup bitenlere bir anlam vermesine yardımcı 

olmaktadır. Bir başka deyişle, tutum bilginin düzenlenmesini ve yorumlanmasını 

sağlamaktadır. Tutumların bir başka işlevi de, gereksinimlerin doyurulmasında, 

bireyin yaşam hedeflerinde ödüllere ulaşmasında ve yaptırımlardan kaçınmasında 

kendini gösterir. Tutumlar geçmiş deneyimlerdeki ödül ve yaptırımlardan oluşur. Bu 

nedenle geçmişte ödüllendirilmiş olay ve görüşlerle benzer olay ve düşüncelere karşı 

olumlu tutumlar geliştirilir. Bunun tam tersi de söz konusudur. Tutumların bireyin 

kendisini eleştirenlere karşı koruması ve kendine olan saygısının zedelenmemesi 

amacıyla devreye girmesi de, tutumların üçüncü işlevini oluşturur. Dördüncü işlevi 

ise, değerlerin ifadesinde, neden hoşlandığı ya da hoşlanmadığı, neyi desteklediği ya 

da neye karşı olduğunu açıklamasında bireye yardımcı olmasıyla ortaya çıkar 

(Kağıtçıbaşı 1988; Başaran 1994; Taşkın 2007).  
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2.3.1.4. Tutumların Özellikleri 

Her tutum için davranışa yansıması ile belirlenen güç kavramı tanımlanmıştır. 

Bir tutumun gücü, üç öğesinin gücünün toplamı olarak düşünülmektedir. Tutumların 

öğeleri birbirleriyle tutarlıdır. Bir tutum ne kadar güçlü ise, onu değiştirmek o kadar 

zordur.  Genellikle yerleşmiş, köklü tutumların ögeleri de güçlüdür (Tuna 1997; 

Taşkın 2007). 

Tutumun öğelerinin  yalın ya da karmaşık olmasına göre de tutumlar da yalın 

ve karmaşık tutumlar olarak değerlendirilirler. Karmaşık tutumlar genellikle yalın 

tutumlardan daha güçlüdür. Tutumun, kişinin başka bir tutumuyla ya da diğer 

tutumlarıyla tutarlılık derecesi de önemli bir özelliğidir. Bazı tutumlar diğerleriyle sıkı 

sıkıya bağlı oldukları halde, bazıları diğerlerinden kopuk, tek başlarına bulunabilirler. 

Bir tutumun merkezileşmesi çok belirgin bir hal aldığında diğer tutumları etkisi altına 

alır, genel yaşam görüşüne yön verir. Böyle tutumlara ideoloji de denebilir (Tuna 

1997; Taşkın 2007). 

2.3.1.5. Tutumların OluĢumu ve Yapısı 

Tutumlar sıklıkla tepkisel ve edimsel öğrenme yoluyla kazanılır. Tutum 

oluşması yaşam boyu süren bir süreç olsa da çoğu tutumlar erken çocukluk 

döneminden başlayarak ilk yetişinlik dönemine kadar oluşur. Tutumların oluşması ve 

şekillenmesinde en önemli etken ebeveynlerdir. Okul önceki dönemde çocukların 

tutumları hemen hemen ebeveynleriyle aynıdır. Yetişkinlerin tutumlarının da yaklaşık 

yarısı ebeveynlerinin tutumlarıyla benzerlik göstermektedir. Bazı tutumlarda tutum 

nesnesi birebir kişisel deneyimler sonucu oluşmaktadır. Birebir yaşantılar ya da temas 

önceden varolan ve önyargı olarak nitelendirilebilecek tutumların değişmesine ya da 

daha güçlenmesine neden olabilmektedir (Bağ 2003; Taşkın 2007). 

2.3.1.6. Tutumların DeğiĢmesi 

Tutumlar öğrenme yoluyla kazanıldıktan sonra öğrenilen bilgilerle de 

değişebilmektedir. Tutumların değişmesinde temelde üç etmen rol oynamaktadır. 

Bunlar bilgi kaynağı, mesaj ve hedeftir (Taşkın, 2007). 
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Bilgi kaynağı (bilginin alındığı kiĢi) 

Bir tutumun değişmesinde olumlu rol oynayan bilgi kaynağı özellikleri 

inanırlık, sevilme ve benzerliktir. Özellikle verilen bilgi konusunda uzman ve 

güvenilir olarak değerlendirilen kaynaklardan gelen bilgiler daha etkili olmaktadır 

(Taşkın 2007; Bilge 2009). 

Mesaj 

Mesaj yüz yüze verilmelidir. Karşıt görüşler içerdiğinde çürütülebilmelidir. 

Birey bir konuda güçlü bir tutum sahibi ise onun tam tersi bir mesaj verildiğinde bunu 

hiç dikkate almamaktadır. Mesaj kişilerin tutumlarından orta derecede farklı 

olduğunda, tutumların değişme olasılığı artmaktadır. Bu nedenle özellikle güçlü 

tutumları değiştirmek için öncelikle ortada olan (kişinin önceki tutumundan) daha az 

farklı  mesajlarla başlamak gerekir. Bir örnek vermek gerekirse: hastaların saldırgan 

olduğuna inanan birisine "tüm hastalar saldırgan değildir" yerine "hastalardaki 

saldırganlık oranları hasta olmayan kişilerle aynı düzeydedir" şeklinde bir önermeyle 

yaklaşmak daha iyi sonuçlar vermektedir. Yapılması gereken, mesajın kişinin 

tutumundan çok farklı ya da benzer de olmaması orta derecede bir noktada durması 

gerekir. Böylece bireyin mesajı dikkate alma olasılığı artar. Benzer bir mesaj 

verildiğinde de tutum değişmesi mümkün olmaz. Hatta önceki tutum pekişir (Taşkın 

2007; Bilge 2009).  

Hedef  

Her tutum bireyin bir psikolojik gereksinimini karşılamaktadır. Bu gereksinim 

ne kadar önemli ise tutumun güç derecesi o kadar yüksek olacaktır ve değişmeye karşı 

direncin temel nedeni olacaktır. Kişilerin kendilik değerleri ne kadar olumluysa, 

tutumlarını değiştirmek o kadar zordur. Ayrıca daha düşük zekaya sahip kişilerin 

tutumları konusunda daha katı oldukları ve bu kişilerin tutumlarının değiştirilmesinin 

daha zor olduğunu gösterilmiştir (Taşkın 2007; Bilge 2009). 
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2.3.2. Stigma 

Damga (stigma), her ne kadar sözcük olarak  „delik, delmek, yara, iz‟ anlamına 

gelse de, bugün daha çok „kara leke‟ anlamında kullanılmaktadır. Sözcüğün bu 

anlamda kullanılmaya başlanması, ortaçağda suçlu kişilerin suçluluğun göstergesi 

olarak kızgın demirle dağlanmalarından sonradır. (Üçok 2003b; Bilge 2009). Böylece 

„damga‟, bir kişi ya da grup için utanılması gereken bir durumun varlığı ve kabul 

edilemezliğin belirtisi olarak değerlendirilmiştir. Damgalama ile damgalanan kişi ya 

da grubun farklı olduğu vurgulanır ve bu farklılık nedeniyle de damgalı kişilere birçok 

olumsuz özellik atfedilir (Byrne 2000). Önce damgalanan ve ardından bir takım 

olumsuzlukların atfedildiği bu kişiler daha sonra toplumdan uzaklaştırılır, yalıtılır, yok 

edilmek için çaba gösterilir ya da yok olması için kendi haline bırakılır. 

Damgalamanın amacı ve sonucu ayırmak ve dışlamaktır. Damgalama (stigmatizasyon) 

pek çok olgu ve durum için görülse de, çağlardan bu yana damgalama ve ayrımcılığa 

en fazla maruz kalan kesim ruhsal hastalığı olan kişiler olmuştur (Taşkın 2004a). 

 Ruhsal hastalığı olanların damgalanması ve dışlanması, insanlık tarihi kadar 

eskidir. İnsanlık tarihinin bilgisiz dönemlerinde ruhsal hastalık belirtileri açıklanamaz 

ve anlaşılamaz olduğu için insanların korkuya kapılmalarına neden olmuştur. 

Hastaların uygun olmayan ve belki de beklenmedik davranış ve düşünceleri toplumda 

korku ve huzursuzluk yaratmış ve bu kontrol dışılık, hastaların dışlanmasına neden 

olmuştur. Ruhsal hastalıklar o zamandan bu zamana insanları korkutmaya, tedirginlik 

ve anksiyete yaratan bir durum olmaya devam etmektedir. Ruhsal hastalıklara yönelik 

damgalama ve ayrımcılık ya da dışlama toplumlarda yaygın olarak görülmektedir 

(Taşkın 2004a).  

2.3.2.1. Stigmatizasyon Süreci 

Damgalama, birçok zihinsel aşama sonucu ortaya çıkan bir süreçtir. Bu 

aşamalar birbirini izler ve şu şekilde açıklanır; 

 

Etiketleme 

Sürecin başlangıç noktasıdır (Byrne 2000). Bireyin diğer hiçbir özelliğine 

bakılmaksızın „ruhsal hastalık‟ tanısı aldığının bilinmesidir. Etiketleme olduğunda, 

etiketlenen kişinin kimliği ve özellikleri artık çok da önemli değildir. Etiketli kişi 
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normal dışı davranışlar göstermese bile sadece etiketle nedeniyle önyargılı ve ayırımcı 

tutumlara maruz kalmaktadır (Taşkın 2004a, 2007). 

  Her psikiyatrik tanı bu süreçte bir „etiket‟tir. Hastaların psikiyatriye 

başvurduktan ve bir tanı aldıktan sonra, açık bir ayrımcılık ya da kötü davranışa maruz 

kalmasalar bile kendilerini damgalanmış olarak hissetmektedirler. Hastalarda, 

durumundan utanma, yetersizlik duyguları, olumsuz otomatik düşüncelerde artma, 

sosyal ilişkilerden kaçınma ve kendilik değerinde azalma ortaya çıkmaktadır (Byrne 

2000; Taşkın 2004a, 2007). 

Tüm psikiyatrik tanıların “damgalanma algısı” açısından etkileri eşit değildir. 

Bazılarının damgalayıcı etkisi diğerlerinden fazladır (Angermeyer ve Matschinger 

2003c). Dolayısıyla hastayı tanımlamak için kullanılan terim de ayırımcı ve 

damgalayıcı tutum üzerinde etkili olmaktadır. Bu konuda Özmen ve arkadaşlarının 

(2004a) yaptığı çalışmada özellikle “akıl hastalığı” etiketinin damgalayıcı etkisinin 

“ruhsal hastalık” etiketinden daha fazla olduğu gösterilmiştir. Buna neden olarak ise 

„akıl hastalığı‟ tanımının „ruhsal hastalık‟ tanımına göre daha ağır bir hastalık tablosu, 

daha yüksek oranda tehlikelilik inancı, daha ciddi bir sağaltım gerektiği inancı ile 

ilişkilidir. 

 

Stereotipiler  

Stereotipi terimi Latince‟de “stereos” (katılık) ile “tupos” (iz) sözcüklerinin 

birleşmesinden oluşmuştur ve “bir kez oluştuktan sonra hiç değişmeyen” anlamında 

kullanılmaktadır.  Bu kavram insanların ya da toplumun ortak görüşünü temsil eder. 

Ruhsal hastalığı olan kişilerin nasıl olduğu konusu toplumun daha önce üzerinde hem 

fikir olduğu bir kavramdır. Hasta bir kişi dendiğinde birey öncelikle stereotipiler 

eşliğinde durumu kavramlaştırmaktadır. Toplumdaki “ruhsal olarak hasta kişi” 

stereotipi “ tehlikeli” ve “ne yapacağı belli olmaz” şeklindedir. Bu sonuç zaten hazır 

bekleyen bir ön yargının ortaya çıkmasına yol açmaktadır (Byrne 2000; Angermeyer 

ve Matschinger 2003b; Taşkın 2004a, 2007; Whalen 2007). 

 

BiliĢsel Ayırma ya da Önyargılar 

Etkileşen stereotipiler nedeni ile hasta olan kişi, diğer özelliklerinden bağımsız 

olarak tehlikeli bir kişi olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Bir bakıma hasta kişi 

dendiğinde, değerlendirme artık toplum zihninde önceden oluşmuş stereotipilerden 
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kaynaklanan değerlendirmedir. Önyargı, kişilerin bir nesne ya da durum konusunda, 

dış gerçekler hakkında bilişsel bir değerlendirme yapmaksızın, daha önceki bazı 

yargılar ve stereotipiler üzerinde oluşturulmuş yargıdır. Nesnenin ya da durumun 

gerçek özellikleri önyargıda önem taşımamaktadır. Önyargılar, stereotipileri destekler 

(Taşkın 2004a, 2007). 

 

 Duygusal Reaksiyonlar 

Önyargılar duygusal yanıtlara neden olmaktadır. Bunlar; korku ve öfkedir. 

Korkunun en önemli nedeni, hastaların tehlikeli kişiler olacağı düşüncesidir. Öfke ise 

toplum huzurunu bozacağı, işe yaramaz, ne yapacağı belli olmayan, beceriksiz ve 

kendilerine bakamayan kişiler düşüncesinden kaynaklanır (Taşkın 2004a, 2007; Bilge 

ve Çam 2010).   

 

Sosyal Konum Yitimi 

Gerek bilişsel, gerekse duygusal reaksiyonlar sonucu damgalanan kişiler artık 

toplumda eski konumlarında olamayacaklardır (Bilge ve Çam 2010). Halkın ruhsal 

hastalığı olan bireylerle yakın ilişki kurma istememeleri ve toplum ile hastanın olması 

gerektiği gibi yakınlaşamamaları sosyal mesafe kavramının ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Toplum bu kişilerden uzak durma eğiliminde olacağı gibi bu kişilerde 

kalabalıktan ve deşifre olmaktan dolayı rahatsızlık hissedeceklerdir (Taşkın 2004a, 

2007). 

 

Ayrımcılık  

Basit olarak stereotipilere ve ön yargılara göre değerlendirilen bu durum 

sonucunda oluşan bilişsel ve duygusal yanıtlar davranışa yansır. Ruhsal olarak hasta 

olan bir kişi için bu davranışlar ayırımcılık ve dışlayıcı davranışlardır. Hastalar 

öncelikle toplumsal yaşamda bir çok kısıtlamalara maruz kalır ve ardından somut ya 

da mecazi olarak toplum dışına atılır. Ayrımcılık, yakın olmak istememe, karşı olma 

durumundan başlayarak hastaların kısıtlanması, engellenmesi ve dışlanması 

süreçlerinden oluşur (Taşkın 2004a, 2007). 
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2.3.2.2. Stigmatizasyon Kaynakları 

Psikojenik Kaynaklar 

İnsanlar genellikle başkalarının kötülüklerini istememekle beraber başkalarının 

kötü durumlarını kendilerini daha iyi hissetmek için kullanmak arzusundadırlar. 

Bununla birlikte, tehditlere, başarısızlıklara veya çatışmalara maruz kalan kendilerine 

güvenleri az olan insanlar başka kişileri daha küçük ve hor görme eğiliminde 

olmaktadırlar. Bu kendi güvensizliklerini gizlemek için geliştirilen bir savunma 

mekanizmasıdır. Bunun karşıtı olarak da daha zeki ve özgüvenleri olan kişilerin, 

hastalara daha pozitif yaklaşımlarının olduğu tespit edilmiştir (Kocabaşoğlu ve 

Aliustaoğlu 2003). 

Ruhsal hastalığı olan kişiler ve ailelerinin çevreden somut olarak bir 

damgalanma, dışlanma ya da ayrımcılığa maruz kalmasalar bile, bu olumsuz duyguyu 

yaşadıkları görülmüştür. Bir bakıma ruhsal hastalığı olan kişiler ve yakınları 

toplumdan önce, kendi kendilerini damgalamaktadır. Diğer bir deyişle, hasta olan 

kişilerde, ruhsal hastalığı olan kişileri damgalama eğilimi ne kadar yüksek ise, kendisi 

de kendini o derecede damgalanmış hissetmektedir. Yani damgalanma algısı için en 

önemli kaynak kişinin kendisidir. İçselleştirilmiş damgalama düzeyi yanında daha 

önceden de kendisi hakkında olumsuz yargıları olan kişilerde damgalanma duygusu 

daha fazla yaşanmaktadır. Düşük kendilik saygısı olan kişilerde hem diğer hastaları 

damgalama eğilimleri, hem de bu kişiler hasta olduklarında yaşadıkları stigmatizasyon 

daha fazladır (Kocabaşoğlu ve Aliustaoğlu 2003). 

 

Arıkan K.‟in (2005) 700 üniversite öğrencisi ile yaptığı çalışmada narsistlik 

kişilik profili ile damgalama arasında pozitif bir ilişki olduğu belirtilmiştir. Bilindiği 

gibi narsizimde agresif, aşağılayıcı, değersizleştirici ve grandiyöz doğa hakimdir.  

 

Ekonomik Kaynaklar 

Ekonomik değişimlerin stigmatizasyon üzerinde etkin olduğu savunulmaktadır. 

Bu konuda en eski araştırma 1882-1930 yılları arasında ABD‟ de siyahların linç 

edilmeleriyle ekonomik indeks arasındaki ilişkidir. Yıllar içerisinde ekonomi 

kötüleştikçe daha çok siyah linç edilmiş, ekonominin toparlanmasıyla ve iş 
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kaynaklarının artmasıyla linç edilme olayları azalmıştır (Kaynak: Kocabaşoğlu ve 

Aliustaoğlu 2003). 

Günümüzde yapılan çalışmalara bakıldığı zaman stigmatizasyon, toplumların 

sosyo-ekonomik düzeyi ile yakından alakalıdır. Çünkü ekonomik olarak iyi düzeyde 

olan bir kesim eğitime rahat ulaşabilmenin kolaylığı ile sosyo-kültürel alanda da bir 

gelişme gösterir. Bu gelişme ile birey, toplumda görülen her türlü hastalığa bir kusur 

olarak bakma eğiliminde ise o hastalığı kabullenme ve sağaltımına gitme eğilimi 

gösterir (Kocabaşoğlu ve Aliustaoğlu 2003). 

 

Evrimsel Kaynaklar 

İnsanoğlunun “öteki” ile olan ilişkisi Antik Yunan çağından bu yana 

sorgulanan bir konudur. Bu durumda kişi “öteki” ne değer biçerken kendi kültürünün 

ölçütlerini kullanarak genelleştirir ve “öteki”ni bu aşağılama ile zihninde kalıp halinde 

canlandırır (Byrne 2000; Kocabaşoğlu ve Aliustaoğlu 2003; Bilge 2009). 

İnsanoğlu yüzyıllar boyunca, yeterince tanımadığı ya da bilgi sahibi olmadığı 

olgu ve kişiler karşısında tedirgin olmuş, ürkmüş ve söz konusu olgu/kişiye 

olumsuzluk atfederek onu dışlama, damgalama, ayırt etme eğilimi göstermiştir. 

Örneğin; Ortaçağ Avrupası‟nda insanlar, bilmedikleri, tanımadıkları Hindistan‟ı 

zihinlerinde canlandırırlarken orada köpek kafalı, havlayan, gözleri karnında olan 

insanların yaşadıklarına inanmışlar; inandıkları korku dolu bu öyküleri kuşaktan 

kuşağa aktarmışlardır. Buradan yola çıktığımızda ruhsal hastalıklar ilk çağdan beri 

anlaşılmakta kolay anlaşılmadığı için insanlar, bilgisizliğin de verdiği bir dar 

görüşlülük ile bu hastalıklar hakkında kendilerince hikâyeler (cin-şeytan-büyü) 

yazmışlar bu hikâyeleri de nesilden nesile değiştirip büyüterek aktarmışlardır (Köknel 

1998). 

2.3.2.3. Stigmatizasyonu Etkileyen Faktörler 

Ruhsal hastalıklara yönelik tutumların en önemli belirleyicisi, her ne kadar 

içinde yaşanılan kültürün norm ve özellikleri olsa da diğer bazı değişkenler de 

etkileyebilmektedir. Kültürün yanında, sosyodemografik değişkenler, hastalık 

konusunda bilgi, hasta kişilerle kişisel iletişimin olması, ruhsal hastalıklara yönelik 

tutumlar üzerinde etkili olabilmektedir. Ayrıca yasa ve mahkemeler, devlet politikaları 

ve kitle iletişim araçları da önemli etkide bulunmaktadır (Byrne 2000; Byrne 2001; 
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Taşkın ve ark. 2002; Alboreda-Florez 2003; Taşkın ve Özmen 2004c; Corrigan ve ark. 

2005; Taşkın 2007; Bilge ve Çam 2008) 

 

Hastalık Konusunda Bilgi 

Ruhsal hasalıklar konusunda bilgi ile ayrımcılık arasındaki ilişki çok net 

değildir. Bazı durumlarda ruhsal hastalıklar konusunda bilgi sahibi olmak daha olumlu 

tutumlara neden olurken, bazen de özellikle de bazı hastalıklar için daha olumsuz 

tutumlara neden olmaktadır. Bu konuda belirleyici olan hastanın sahip olduğu 

psikopatoloji türüdür. Ancak toplumda hazır olan bazı yanlış stereotipiler (hastaların 

saldırgan ya da tehlikeli oldukları düşüncesi) nedeni bu hastalar daha çok 

damgalanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında; ruhsal hastalıklar konusunda genel bilgi 

vermektense, özellikle toplumdaki yanlış bilgilerin ve önyargıların düzeltilmesi daha 

olumlu tutumların oluşmasına yardımcı olabilir. Hastaların yabancı, acayip, tehlikeli 

yaratıklar olmadığını, onların da bir insan olduğunu ve içinde bulundukları durumun 

bir hastalık durumu olduğunu, tedavi olanaklarının da var olduğunu anımsatacak bir 

yaklaşım çok daha başarılı olacaktır. Ayrıca toplumdaki olumsuz tutumların daha hızlı 

ve etkili değiştirilmesi açısından, belli grupların (öğrenciler, sağlık çalışanları, 

toplumda önemli konumdaki yöneticiler, polisler, işverenlerin) öncelikle 

bilgilendirilmesi daha uygun olacaktır. Bilgilendirilmesi gereken öncelikli bir diğer 

grup ise hasta yakınlarıdır. Bilgilendirmede kitle iletişim araçlarının kullanılması daha 

etkili bir yöntemdir (Üçok 2003b; Taşkın ve Özmen 2004c). 

 

Ruhsal Hastalıklarla Temas 

Kişilerin daha önceden ruhsal hastalığı olan kişilerle kişisel bir ilişki kurmuş 

olup olmamasının tutumlara olan etkisi ilgi çeken bir konudur. Genellikle ruhsal 

hastalığı olan bireylerle ilişki kurma, tutum değişikliğinde önemli bir etmendir. Ancak 

yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar bulunması nedeniyle, bu etkinin olumlu yönde mi 

yoksa olumsuz yönde mi olduğu konusunda görüş birliği sağlanamamıştır (Taşkın ve 

Özmen 2004c, 2007). 

Ruhsal hastalığı olan kişilerle doğrudan ilişki kurulması, bu kişilere yönelik 

önyargıların, olumsuz düşüncelerin ve damgalama eğiliminin azalmasına sebep 

olmaktadır. Ruhsal hastalığı olan kişilerle ilişki kurmuş olanların, hastalara karşı daha 

kabullenici oldukları ve tutumlarının daha olumlu yönde değiştiği görülmektedir. Bu 
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görüşe göre halkın ruhsal hastalığı olan kişilerle temasının attırılması olumlu tutumlar 

geliştirmede ve damgalamayı azaltmada önemlidir (Taşkın ve Özmen 2004c, 2007). 

Tutumun psikopatoloji türüne ve semptomlarının şiddetine göre değiştiği 

görülmüştür. Bu bazen daha çok kabullenme bazen de daha çok sosyal mesafe 

kurmaya neden olmaktadır (Byrne 2000). Corrigan ve arkadaşları (2005) gençlerin 

katıldığı bir çalışmada özellikle alkol bağımlılığı için hastalarla yakın temas kurmuş 

olmanın damgalama eğilimi ve ayrımcı tutumlarda artışa neden olduğunu 

bildirmektedir. Hastayla kurulan ilişkide tehlikeli davranışlar sezildiğinde tutumların 

eskisinden daha olumsuz yönde değiştiği görülmektedir. 

Özmen ve arkadaşlarının (2003a) Manisa‟da Sağlık Yüksekokulu öğrencileri 

ile yaptıkları bir çalışmada, psikiyatri stajı yapan öğrencilerin depresyon için tutumları 

değişmezken, şizofreni için staj yapmış olanların tutumlarının, staj yapmamış 

olanlardan daha olumsuz olduğu görülmüştür. 

Kayahan‟ın (2009) Şanlıurfa‟da hemşirelik öğrencilerinin şizofreniye karşı 

tutumların ve psikiyatri eğitiminin etkisini araştırmak amacıyla yaptığı çalışmada, 

psikiyatri teori ve uygulama eğitiminin tedavi ve çare arama davranışı dışında olumlu 

tutum değişikliği yapmadığı görülmüştür.  

Bazı durumlarda önceden ruhsal hastalıklarla temasın toplumdaki olumsuz 

yargı ve düşünceleri değiştirmediği görülmektedir. Bu durumun özellikle şizofreni ve 

alkol-madde bağımlılığı için daha geçerli olması, temas etkisinin, ilişki türüne ve 

psikopatoloji tipine bağlı olarak değiştiğini düşündürmektedir (Taşkın 2007). 

Hastalarla doğrudan ilişki kurmanın etkilerininin araştırıldığı bir alan da hasta 

yakınlarıdır. Ailede ruhsal hastalığı olan bireylerinin bulunması genellikle ruhsal 

hastalıklara yönelik tutumlarda önemli ölçüde farklara neden olmaktadır. Bunun 

nedeni hastalığın getirdiği fiziksel yük, hasta yakınlarının suçluluk duyguları ve 

hastanın yanında hasta ailesinin de toplum tarafından damgalanması ya da 

yalıtılmasıdır (Taşkın 2007). Bu kimi zaman hastalığın kabul edilmesi ve tedavinin 

başlamasını geciktiren ya da tedavi uyumunu bozan bir etken olarak rol oynar ( Özten 

ve arkadaşları 2006).  
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Kitle ĠletiĢim Araçları 

Medya, ruhsal hastalıklara yönelik tutumlar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir 

ve ne yazık ki günümüzde bu etki olumsuzdur. Sinema ve televizyon sektörü, 

toplumdaki ruhsal hastalık stereotipilerini sürdüren ve damgalama eğilimini arttıran 

önemli etmendir (Ramsay 1990; Byrne 2000). Basın daha çok magazin dünyasındaki 

ruhsal hastalıkları konu etmekte ve böylece satışını yükseltmektedir. Yazılı ve görsel 

basında yer alan haberlerde ruh hastalarının saldırgan, suçlu, katil, tecavüzcü, tehlikeli, 

hatta vahşi kişiler, psikopat, seri katil ve iyimser bir bakışla alay edilecek, sevimsiz ve 

yetersiz kişiler olarak tanımlanmaktadır. Böyle bir sunum, hastalık ve kişilik 

arasındaki ayrımı ortadan kaldırmakta, ruhsal hastalıklar ile ilgili olumsuz önyargıları 

arttırmakta, damgalama ve ayrımcılığı adeta ölümsüzleştirerek kalıcı kılmaktadır. 

Hastalar daha çok adli vakalarla haber yapılmaktadır ya da en çok gülünen veya 

güldüren karakterlerde kullanılmaktadır. Oysa ruhsal hastalıklara olumsuz tutumun 

değiştirilmesinde kitle iletişim araçları önemli bir araç olarak kullanılabilir. Yerel 

antistigma kampanyalarında medyanın, negatif tutum ve stereotipleri azaltmak 

üzerinde oldukça etkili olduğu görülmüştür  (Üçok 1999; Byrne 2000; Alboleda-

Florez 2003; Üçok 2003b; Taşkın ve ark. 2004). 

Kanada‟da yürütülen kampanyada, sinemada film aralarında „Filmlerde 

gördüğümüz her şeye inanmayın, psikiyatrik hastalıklar eşittir şiddet değildir.‟ mesajı 

16 sinemada yaklaşık 10.000 kişiye ulaşmıştır. Ayrıca otobüs duraklarında tabelalarda 

„Bazen farklılıklar muhteşemdir‟ mesajı topluma verilmiştir ve stigmanın azalmasında 

etkili olduğu görülmüştür (Warner 2005). 

Lawson ve Fouts‟un (2004) 34 The Walt Disney Company (TWDC) anime 

filmlerini inceledikleri çalışmada, bu filmlerin %85‟inin ruhsal hastalıklarla ilgili 

etiketlerin yer aldığı görülmüştür. Deli, çılgın vb. gibi damgalayıcı etiketlerinin ruhsal 

hastalığa sahip karakterleri tanımlamak için kullanıldığı ve bu filmleri izleyen 

çocukların ruhsal hastalıklarla ilgili negatif stereotipileri ve stigma terminolojisini 

öğrenebilecekleri belirtilmiştir.  

Ruhsal hastalığa sahip kişilerin, toplumu oluşturan bireylere göre daha fazla 

suç işlediklerine yönelik hiçbir kanıt olmadığı ve planlanmış cinayetlerin % 95‟i 

„normal insanlar‟ tarafından gerçekleştirildiği bilinmesine rağmen, yazılı ve görsel 

basının hastaların zaman zaman işledikleri şiddet suçlarının abartılı olarak 
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sergilemeleri, toplumun ruhsal hastalığı olan kişilerin „suç işler, saldırır‟ önyargısı 

üzerinde pekiştirici olmaktadır (Byrne 2000; Üçok 2003b; Soygür ve Özalp 2007). 

 

Sosyo-demografik Özellikler 

YaĢ 

Tutumlara en fazla etki eden sosyodemografik etmenlerden birisi yaştır. 

Gençlerin hastalara karşı daha olumlu tutumlar gösterdikleri ve daha genç insanların 

ruhsal hastalığı olanlar ile kişisel ilişkilerinde daha rahat ve sosyal ilişki kurmaya daha 

açık oldukları belirtilmektedir. Daha yaşlı olmanın, hastalıkları tanıma, sağaltım ve 

prognoz açısından daha bilgisiz ve kötümser olma ile ilişkili olduğu, sağaltıma 

başvurma konusunda yaşla birlikte artan bir direncin bulunduğu ve yaşlıların 

farmakoterapiye daha olumsuz baktıkları görülmüştür. Ayrıca yaşlıların toplum baskısı 

ve etiketlenme konusunda daha fazla endişe duydukları, hastaların tehlikeli 

olacaklarına inancın daha yüksek olduğu ve artan yaşla birlikte hastalara yönelik 

hoşgörüde azalma olduğu bildirilmiştir (Taşkın 2004b). 

Ancak literatürde tüm bu sonuçların tersine bulgular bildiren yayınlar da 

bulunmaktadır. Leaf ve arkadaşları (1987), genç hastaların ruh sağlığı merkezlerini 

kullanmada, yaşlılara göre daha olumsuz tutumlara sahip olduklarını belitrmektedir. 

Araştırmacılara göre bu çekincenin nedeni, etiketlenme ve damgalanma korkusunun 

yaşlılara oranla gençlerde daha yüksek olması olabilir. Bu nedenle yaşın tutumlara 

etkisi konusunda kesin bir yargıya varmak zordur. 

 

Cinsiyet 

Yapılan çalışmalarda genel olarak kadınların erkeklere göre ruhsal hastalıklara 

ilişkin tutumlarının daha olumlu olduğu, erkeklerin daha hoşgörüsüz ve sosyal yönden 

kısıtlayıcı olduğu gözlenmiştir (Taşkın 2004b). Çalışmalarda kadınların ruhsal 

hastalıklara karşı daha esnek, hoşgörülü ve insancıl baktıkları, hastaların normal 

insanlardan sadece küçük bir farkla ayrıldıklarını belirttikleri, damgalama 

eğilimlerinin daha az olduğu ve erkeklere oranla sağaltım için psikiyatri merkezlerine 

daha çok başvurdukları görülmüştür (Taşkın 2007).  

Akdede ve arkadaşlarının (2004) yaptıkları ve hem şizofreni hem de depresyon 

olgu örneklerinin kullanıldığı bir çalışmada kadın katılımcıların her iki hastalık için de 
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erkeklerden daha yüksek oranlarda korku, merhamet ve daha düşük oranlarda öfke 

duydukları görülmüştür. 

Jorm ve arkadaşları (2000) kadınların psikoterapi ve diyet ya da tatil gibi 

standart olmayan sağaltım yöntemlerini daha çok onayladıkları görülmüştür. 

Kadınların sağaltım konusunda erkeklerden daha istekli ya da hazır olmalarına karşın, 

sağaltım seçenekleri konusundaki bilgileri çok da doğru değildir. Daha çok geleneksel 

iyileştiricilere başvurdukları bildirilmiştir 

Sonuç olarak kadınların, özellikle sağaltım konusunda yanlış bilgileri olmasına 

rağmen hastalara karşı yaklaşımlarının erkeklere oranla daha olumlu olduğu ve 

damgalama ve dışlama eğilimlerinin daha düşük olduğu görülmektedir (Taşkın 2007). 

 

Eğitim 

Pek çok değişken için olduğu gibi eğitim için de bir fikir birliği yoktur. Malla 

ve arkadaşları (1987) belirli bir düzeydeki genel eğitimin temelde benzer tutumlar 

geliştirebileceği yönünde görüşler bildirmektedir. 

Eğitimin etkileri konusunda genel olarak uzlaşılan bir nokta: eğitim düzeyi 

arttıkça hastalıklar konusunda bilgi artışı yanında, daha bilimsel ve insancıl bir 

yaklaşım olduğu ve tıbbi sağaltım önerilerinde artış olduğu şeklindedir. Eğitim düzeyi 

yükseldikçe etiyolojide; kişisel ve sosyal nedenlerin daha az, biyolojik nedenlerin daha 

fazla sorumlu tutulduğu, iyileşme konusunda daha iyimser olunduğu ve farmakoterapi 

önerisinin arttığı görülmüştür. Daha az eğitimli kişilerin ruh sağlığı merkezlerini daha 

az kullandıkları ve geleneksel iyileştiricilere daha fazla başvurdukları bilinmektedir. 

Ayrıca bu kişilerin etiketlenme ve dışlanma konusunda daha fazla korkuya sahip 

oldukları da bilinen bir gerçektir (Taşkın 2004b). 

 

 Meslek 

 Üst düzey meslek gruplarında stigmaya yönelik tutumların daha olumlu 

olduğu belirtilmektedir. Ancak bu farkın meslekten mi yoksa eğitim düzeyinden mi 

kaynaklandığını açıklayabilmek mümkün olmamıştır (Taşkın 2004b) 

Sağduyu ve arkadaşlarının (2001) İstanbul‟da yaptıkları bir çalışmada ev 

hanımlarının tutumları daha olumsuz olarak bulunmuş ve araştırmacılar bu durumu 

örneklemdeki ev hanımlarının eğitim düzeyinin düşük olmasından kaynaklandığını 

ileri sürmüşlerdir. 
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Öğrenciler ve sağlık çalışanlarının tutumları da özellikle önemli bir çalışma 

alanı olmuştur. Hekimlerin ruhsal hastalıklar ve hastalarla ilgili tutumunun sağlık dışı 

çalışanlarla benzer olduğu ve sağlık çalışanlarının hastalar ile aralarında soysal açıdan 

belli bir mesafe olması isteği yanında reddedici tutumlarının olduğu belirtilmektedir 

(Taşkın 2007).  

Bostancı‟nın (2000) çalışmasında psikiyatri dışı kliniklerde çalışan 

hemşirelerin, psikiyatri hemşirelerine göre ruh sağlığı bozuk olan bireyleri çoğu kez 

kabullenemedikleri, yargıladıkları, reddettikleri ve onlara bütüncül olarak bakım 

veremedikleri görülmüştür. Ross ve arkadaşları (2009) dâhiliye servisinde çalışan 

hemşirelerin ruhsal sorunları olan bireylerin bakımında daha negatif tutumlara sahip 

olduklarını ifade etmişlerdir.  

Özmen ve arkadaşlarının (2003b) yaptıkları çalışmada psikiyatri dışı uzman 

hekimlerin ruhsal hastalıklarla ile ilgili bilgi düzeyinin yeterli olmadığı ve hekimlerin 

ruhsal hastalıklarla ilgili olumsuz tutumlara sahip oldukları görülmüştür. 

Mesleki eğitim açısından ise, belli bir alanda eğitim görmenin kültürden ve 

diğer sosyodemografik etmenlerden bağımsız olarak benzer tutumlara neden olduğu 

görülmüştür. Aynı eğitim düzeyindeki kişilerin tutumları da benzerdir. Eğitim sonrası, 

çalışma yaşamına geçişle tutumların kişisel deneyimlere bağlı olarak değiştiği 

bilinmektedir (Taşkın ve Özmen 2004c). 

Medeni Durum 

Çalışmalarda kişilerin medeni durumunun tutumlara etkisine ilişkin önemli bir 

bulguya rastlanmamıştır. Çoğunlukla medeni durumun tutum üzerinde bir etkide 

bulunmadığı bildirilmiştir. Bunun yanı sıra bazı çalışmalarda evli ve özellikle 

çocukları olan kişilerin şizofreni hastalara yönelik daha damgalayıcı tutumlarının 

olduğu görülmüştür. Bunun nedeni evli olup olmamaktan çok, kişilerin şizofrenili 

hastaları tehlikeli kişiler olarak algılamaları olarak düşünülmektedir. Hastaları 

çocukları için potansiyel bir “tehlike” olarak görenler daha olumsuz tutum 

göstermektedirler (Taşkın 2004b). 

 

Sosyo-ekonomik Düzey 

Düşük sosyoekonomik düzey, ruhsal hastalıkların tanınmasını, istenilen sosyal 

mesafeyi, etiketleme ve damgalama eğilimini, ruhsal hastalıklar ile ilgili etiyolojik 



22 

 

inançları, prognoza ilişkin inançları, bu dalda sağlık hizmeti veren kişilere ilişkin 

tutumları, sağaltım için başvuru ve sağaltım seçenekleri olumsuz yönde etkilemektedir 

(Taşkın 2004b). 

Kırsal kesimde hastaların reddi ve damgalanması belirgin olarak daha fazladır. 

Angermeyer ve arkadaşları (2004) kentlerde ve kasabalarda somut damgalama ve 

dışlama davranışları açısından arada önemli bir fark olmamasına karşın, kasaba 

kökenli hastaların olumsuz tutum ve davranışlara daha fazla maruz kaldıklarını ifade 

ettikleri bildirilmektedir. Angermeyer ve arkadaşlarına göre neden ne olursa olsun, 

kırsal kesimde damgalama ve damgalanma önemli bir sorundur. 

Düşük sosyoekonomik ve sosyokültürel sınıfta olanlar ya da kırsal kesimde 

yaşayanlar damgalanma endişesi daha çok yaşamaktadır. Bu nedenle bu insanlar 

psikiyatrik yardım alma isteğinde bulunmamayı tercih etmektedirler. Sağaltım 

konusunda yeterli bilgileri olmasına karşın, bu endişe nedeniyle doğru adrese 

ulaşamamaktadırlar. Belkide de kırsal kesimde tıp dışı geleneksel iyileştiricilere daha 

fazla başvurma nedeni bu korkudur (Taşkın 2007). 

Sosyal sınıf farklılığının tutumlarda önemli bir etkisinin olduğunu bildiren çok 

sayıda çalışmaya rağmen, sosyal sınıfın tek başına etkili olmadığını ileri süren 

yazılarda bulunmaktadır. Savaşır (1971) sağaltım ve etiyoloji konusunda köy ve 

kentsel kesim arasında bazı farklar olsa da genel olarak hastalara ve hastalıklara 

yönelik tutum ve düşüncelerin benzer olduğunu belirtmiştir. 

Genel olarak literatürde aksi bilgileri belirten çalışmalara rağmen düşük 

sosyoekonomik veya kültürel sınıfta olmanın ve kırsal kesimde yaşamanın ruhsal 

hastalıklara ve hastalara yönelik daha olumsuz tutumlarla ilişkili olduğu konusunda 

uzlaşılmış gibidir  (Taşkın 2007). 

 

Dini Ġnançlar 

Dini inançların tutumlara olan etkisi ancak birkaç çalışmada araştırılmıştır. Bu 

çalışmalarda genellikle dini inançların tutumlarda etkili olduğu görülmektedir (Taşkın 

2007). 

 Türkiye‟de dinsel görevlerini tam olarak yerine getirenlerin, sağaltımda daha 

yüksek oranda ilk önce geleneksel iyileştiricileri (hocaları) seçtikleri görülmüştür 

(Taşkın 2004b). 
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Halkın çoğu Müslüman olan Etiyopya‟da ise hastalıkların sağaltımında dua 

etme etkili bir yöntem olarak görülmektedir. Dini inancı olmayan insanların ise 

tamamen tıbba güvendikleri bilinmektedir. Bu sağaltım yaklaşımları ise dinlerin, 

insanların damgalama davranışlarına etkisi olduğu konusunda önemli bir veridir. Fakat 

bu alanda çok kesin bilgiler bulunmamaktadır (Kaynak; Alptekin ve ark 2004). Benzer 

sonuçlar Srinivasan ve Thara‟nın (2001) yaptığı ve farklı bir dini inancın yaygın 

olduğu Hindistan‟da yapılan çalışmalarda da gösterilmiştir. Rahav ve arkadaşlarının 

(1984) İsrail‟de yaptığı çalışmalarında da ruhsal hastalığı olan kişilere en az hoşgörü 

gösteren ve en az yardımseverlik duyguları taşıyanların dindar İsrailli‟ler olduğu 

bildirilmiştir. 

Çeşitli kültürlerde ve çok farklı öğretilere sahip dinlerin yaşadığı toplumlarda 

benzer sonuçların bulunmuş olması; ruhsal hastalıklara yönelik tutumlarda dinlerin 

öğretilerden çok, kişilerdeki din inancının varlığının etkili olduğunu 

düşündürtmektedir. (Taşkın 2007). 

 

Kültür 

İnsanların hastalığı algılaması, yaşama şekli ve hastalıkla nasıl başa çıktığı 

kültürel yapı ile ilişkilidir. Belirtileri algılama, sergileme biçimi, etiyolojik inançlar, 

hastalık etiketlerinden etkilenme ve hastalara gösterilen tepkiler, damgalama 

eğilimleri, sağaltım seçenekleri ve sağaltıma uyum toplumsal yargı ve değerlere göre 

düzenlenir. Toplum üyelerinde bunlar büyük ölçüde benzerlik gösterir. Her toplumun 

ruhsal hastalıklara ilişkin kendine özgü tanımlamaları, stereotipleri ve ruhsal hastalara 

yönelik tutumları vardır (Taşkın 2004b).  

Bir toplumda patolojik kabul edilen bazı davranışlar başka bir toplumda 

normal olarak kabul edilmektedir. Anormallik kavramı farklı kültürel yapılarda 

farklılık gösterir.  Bazı kültürlerde hastalık olarak değerlendrilen belirtiler, bazı 

kültürlerde daha normal olarak karşılanabilmektedir. Örneğin; Nijerya halkının, Asya, 

Avustralya ve Kuzey Amerika toplumlarına göre duygusal belirtileri daha az oranda 

bir ruhsal hastalık olark değerlendirdikleri belirtilmiştir (Kaynak; Taşkın 2007).  Doğu 

kültüründe sağaltım için daha çok geleneksel iyileştiriciler, batı kültüründe daha çok 

farmakoterapi ve psikoterapi sağaltım seçenekleri tercih edilmektedir.  

Birbirinden farklı kültürler arasındaki tutum farkları olmasına rağmen 

şizofreniye yönelik tutumlar ve damgalama hemen hemen bütün kültürlerde aynıdır. 
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Psikopatoloji türü ağırlaştıkça farklı kültürlerde de olsa tutumlar giderek 

benzeşmektedir (Taşkın 2007). 

 

Ruhsal Hastalık Tipi 

 Psikopatoloji tipi ruhsal hastalıklara yönelik tutumlar üzerine doğrudan 

etkilidir. Hastalıkların tanınması, etiyolojisi, prognozları, sağaltım gerekliliği, sağaltım 

yöntemi seçimi, hastalar konusunda yargılar, hastalara yönelik etiketleme, damgalama 

ve sosyal mesafe düzeyleri en fazla psikopatoloji tipinden etkilenmektedir (Taşkın ve 

Özmen 2004c). 

Daha ağır psikopatoloji çok daha fazla oranda bir ruhsal hastalık olarak 

değerlendirilmektedir (Taşkın ve Özmen 2004e). En çok reddedilen ya da dışlanan ve 

damgalanan psikopatoloji türü şizofrenidir. Hastalığı tanıma depresyon için daha 

olumlu tutumlara neden olurken, şizofreni için daha olumsuz tutumlar yaratmaktadır. 

(Taşkın 2007). Singapur‟da Lai ve arkadaşlarının (2000) depresyon ve şizofreni 

hastalarının ve kontrol grubu olarak da kardiyak sorunları olan hastaların katıldığı 

çalışmada, şizofreni hastalarının depresyon hastalarına oranla stigma nedeniyle daha 

çok benlik saygısında azalma, hastalıkları nedeniyle utanma, sosyal reddedilme 

kaygısı ve iş bulmada zorluk yaşadıklarını ifade ettikleri görülmüştür. Kardiyak 

problemleri olan hastaların hiç birinde sosyal reddedilme kaygısının olmadığı ve 

damgalandıklarını hissetmedikleri belirtilmiştir. Savaş ve arkadaşlarının (2006) 

Güneydoğu Anadolu‟da yaptıkları br tanımlayıcı çalışmada ise, şizofreninin panik 

bozukluk ve depresyona göre psikiyatri ile daha çok ilişkilendirildiği saptanmıştır.  

Eşsizoğlu ve Arısoy‟un (2008) İstanbul‟da hemşirelerle depresyon ve 

depresyonu olan hastalara yönelik tutumları belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, 

hemşirelerin genel olarak depresyonlu kişileri tehlikeli bulmadıklarını ve depresyonu 

olan kişilere karşı mesafe koymadıklarını belirtmişlerdir.  

Şizofreni dışında özellikle ilaç ve alkol bağımlısı hastalar için damgalama 

eğiliminin yüksek olduğu sıkça bildirilmiştir. Bunun nedeni hastaların „tehlikeli‟ ve 

„ne yapacağı tahmin edilemez, davranışları öngörülmez‟ kişiler olarak 

değerlendirilmesidir. Hatta ilaç ve alkol bağımlılığı olan hastaların şizofreni 

hastalarından daha tehlikeli olarak algılandıkları, damgalama eğilimlerinin de 

şizofreniden daha fazla olduğu belirtilmektedir (Taşkın 2007) 
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2.3.3. Sosyal Mesafe 

Sosyal mesafe, kişilerin sosyal ilişkilerinde ruhsal hastalığı olanların katılımını 

ne kadar kabul ettiklerinin derecesidir. Halkın ruhsal hastalığı olan kişilerle yakın 

ilişkiler içinde olmaktan kaçınmaları ve toplumla hastalarının olması gerektiği gibi 

yakınlaşamamaları, toplumsal kaynaşmanın sağlanamaması sosyal mesafe kavramını 

ortaya çıkarmıştır (Arkar, 1991). Whatley, sosyal yakınlık içeren ortamlarda „akıl 

hastası‟ olarak tanımlanmış kimselerle etkileşimi kesme eğiliminin varolduğunu, buna 

karşın göreceli olarak genel olan ve kişisel olmayan ortamlarda ise hastaların daha 

fazla kabul gördüğünü belirtmiştir (Kaynak: Taşkın 2007). İlk kez Whatley‟in 

tanımladığı bu bulgu, Trute ve arkadaşlarının yaptıkları çalışma ile doğrulanmıştır 

(Trute 1989). Değişen zaman ve sağlık politikalarına karşın, toplumdaki reddedici 

tutumlar pek değişmemektedir (Taşkın 2007). 

Türkiye‟de de ruhsal hastalığı olanlara karşı toplumda belirgin olarak sosyal 

açıdan reddedici tutumların varlığı bilinmektedir. Halk, ruhsal hastalığı olan kişilerle 

yakınlık kurmak konusunda isteksizdir. En fazla reddedici yaklaşım sosyal yakınlık ve 

sosyal sorumluluk gerektiren durumlar için görülmektedir (Taşkın 2007). 

Taşkın ve arkadaşlarının (2006) Manisa merkeze bağlı bir köyde, depresyonlu 

hastalara yönelik sosyal mesafe ve etkileyen etmenleri belirlemek amacıyla yaptıkları 

çalışmada, örneklemin % 75‟i depresyonlu bir kişi ile evlenmeyeceklerini, % 50‟si 

depresyonlu bir komşusunun olmasından rahatsızlık duyacağını, % 57‟si depresyonlu 

birisine evini kiraya vermeyeceğini ve % 50.5‟i de depresyonluların saldırgan 

olacağını belirtmiştir. Yine Taşkın ve arkadaşlarının (2002) Manisa merkeze bağlı bir 

köyde halkın şizofreniye yönelik tutumlarını ve bunu etkileyen etmenleri belirlemek 

amacıyla yaptıkları çalışmada, halkın şizofrenili hastalarla yakınlık kurma konusunda 

isteksiz ve belirli bir mesafeyi korumaktan yana reddedici tutumlara sahip olduğu 

görülmüştür. 

Angermeyer ve Matschinger‟in (2003b) Almanya‟da 5025 yetişkinle 

etiketlemenin ruhsal hastalıklara yönelik toplum tutumu ve sosyal mesafeye etkisini 

ölçmek amacıyla yaptıkları çalışmada, majör depresyon için ruhsal hastalık etiketinin, 

şizofreniye oranla daha az olduğu ve majör depresyon için etiketlemenin toplum 

tutumuna etki etmediği görülmüştür. Şizofreni hastalarının tehlikeli olduğu stereotipi 
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öfke ve korku gibi duygusal reaksiyonlara neden olarak sosyal mesafeyi koyma 

isteğini arttığı belirtilmiştir. 

Hastaların sosyal olarak yalıtılmasının bir diğer nedeni de hastaların 

algıladıkları damgalamadır. Damgalama algısı ya da bazen damgalanmışlığın 

farkındalığı, utanç ve farklılık duygusuna neden olur. Farklılık duygusu, toplumda 

uygun yerde ve doğru yerde olamadığı inancına neden olabilir. Birçok hasta, bazen 

açık bir ayrımcılığa maruz kalmasalar bile, kendilerini bu açıdan yetersiz, değersiz ya 

da dışlanmış olarak hissetmektedir  (Taşkın 2007).   

2.4. ġizofreniye Yönelik Tutum ve Damgalama 

Geçmişte ve günümüzde, toplumun ruhsal hastalıkları olan kişilere yönelik 

olumsuz tutumlarından en fazla etkilenen hasta kesimi kuşkusuz şizofreni hastalarıdır. 

Daha önceki dönemlerde halk hastaları, hastanelerde tutarak (sağaltımın bu şekilde 

yapılması gerekliliği anlayışı ile) bir bakıma keskin bir tecrit yolunu benimsemiştir. 

Ancak 1950‟li yıllarda klorpromazinin kullanılmaya başlamasıyla birlikte yıllardan 

beri iyileşemez denen şizofreni hastaları hastanelerden taburcu edilmeye başlanmış ve 

bu kişilerin merkezi hastanelerin dışında sağaltımı ve hastanın yaşadığı yerde kabul 

görmesi görüşü gittikçe önem kazanmıştır. Böylece toplumun şizofreniye ilişkin 

tutumları, hastaların sağaltım ve prognozunda daha önemli bir duruma gelmiştir. 

Toplumdaki etiyoloji, sağaltım ve prognozla ilgili olumsuz bilgi ve tutumlar hastanın 

sağaltım alıp almayacağı, hangi durumda ve ne zaman sağaltım için başvuracağı, 

uygun sağaltım yönteminin seçimi, sağaltıma uyumu, sağaltım süresi konusunda 

olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Bu nedenle şizofrenili hastaların sağaltımında 

toplumun şizofreniye yönelik tutumlarının bilinmesi gerekmektedir (Taşkın 2007). 

Birçok kültürde ve toplumların çeşitli kesimlerinde şizofreni en fazla tanınan 

ruhsal hastalık olup, şizofreni belirtileri de ruhsal hastalıklarla en çok ilişkilendirilen 

belirtilerdir. Şizofreni psikiyatrik bozukluklar arasında belki de adı en ürkütücü 

olandır. Çalışmaların çoğunda şizofreni hastaları genellikle „tehlikeli‟ ve „ne 

yapacakları belli olmayan kişiler‟ olarak tanımlanmaktadırlar (Byrne 2000; Sungur 

2000; Angermeyer ve Matschinger 2003c; Taşkın 2007). Şizofrenili hastaların toplum 

tarafından damgalandığı ve dışlandığı görülmekte ve halkın bu hastalarla yakın ilişki 
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kurmak istemedikleri belitilmektedir (Taşkın 2004d). Hemen tüm toplumlarda yaygın 

bir biçimde var olan bazı ön yargıları şöyledir; 

 Şizofreninin tedavisi yoktur. 

 Şizofreniler çalışamazlar. 

 Şizofreni kişilik bölünmesi demektir.  

 Şizofreniler tehlikeli ve saldırgan olurlar.  

 Şizofreni, erken bunama demektir.  

 Şizofreniler hastalıklarını kendileri ile birlikte yaşayanlara bulaştırırlar. 

 Şizofreniler tembel, güvenilmez insanlardır. 

 Şizofreni karakter zayıflığından çıkar (Hasta yeterince çaba gösterseydi 

bu durumun üstesinden gelebilirdi). 

 Şizofrenilerin her söylediği saçmadır. 

 Mahalledeki şizofreniler çocuklarımıza zarar verir.  

 Şizofrenilerin sağı solu belli olmaz, doğru karar veremezler.  

 Şizofreni anne babanın hatalı tutumları nedeniyle ortaya çıkar. 

 Şizofreninin sebebi fazla masturbasyon yapmaktır.  

 Şizofrenilerin çocukları da şizofreni olur. 

 Şizofreni ömür boyunca ağırlaşarak devam eder (Üçok 1999; Bostancı 

2000; Bilge 2009). 

Bu tür ön yargılar hastaların özgüvenini azaltmakta ve toplumda şizofrenilere 

yönelik ayrımcılığa sebep olmaktadır. Medya da bu hastaların damgalanmasını arttırıcı 

olumsuz bir rol oynamaktadır. Ayrımcılık nedeniyle hastalar toplum içindeki bazı 

haklarından yoksun bırakılmaktadır. Hastalar işe alınmak istememe, sağlık 

hizmetinden yararlanma ve sigortalanma gibi durumlarda adaletsizliğe uğrama, yasalar 

karşısında zor durumda kalma ya da bu yasaların başkalarınca kötüye kullanılması gibi 

durumlarla karşılaşırlar (Corrigan ve Watson 2002b; Üçok 1999; Bostancı 2004b; 

Bahar 2007; Whalen 2007 ).    

Genellikle insanlar, kültürden ve sosyal sınıftan bağımsız olarak şizofreniyi 

sosyal ve psikolojik nedenlere bağlamaktadır. Psikososyal nedenler etiyoloji olarak ilk 

sırada yer almaktadırlar. Bunlar; psikolojik zayıflık, kişilik yapısı, stres, işsizlik, aile 

ve iş yaşamındaki sorunlar, ilişki sorunları ve bilinç dışı çatışmalardır. Bunları sırası 
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ile beyin hastalığı, genetik etmenler ve çok düşük oranlarda da  doğa üstü güçler 

yanıtları izlemektedir. Bazı kültürlerde doğa üstü güçlere inancın sıralamadaki yeri 

değişmese de yüksek oranlarda olduğu görülmüştür. Ancak kültürel altyapı bazı küçük 

farklara neden olmaktadır. (Taşkın 2007). Jorm ve arkadaşlarının (1997) 

Avusturalya‟da yaptıkları çalışmada, şizofreni için etiyolojik neden olarak en çok 

yaşam olaylarının, daha sonra kişilik yapısı ve kalıtımın sorumlu tutulduğu 

belirtilmiştir.   

Ayrıca hasta yakınları bazı kişisel gereksinimleri nedeni ile biyolojik nedenlere 

daha fazla pay vermektedirler. Şizofreninin etyolojisinde biyolojik etmenlerin sorumlu 

tutulmasının en önemli nedeni de hastalara yönelik olumsuz tutumların ve dışlama 

eğilimin artmasıdır (Taşkın 2007). Lincoln ve arkadaşları (2008) yaptıkları çalışmada, 

tıp ve psikoloji öğrencileri ile şizofreninin etyolojisinde biyogenetik faktörlerin de 

etkili olduğunu anlatan girişimlerde (sunum, broşür, eğitim) bulunmuşlar ve bunların 

stereotipleri ve sosyal mesafeyi azalttığı belirtmişlerdir. Sağduyu ve arkadaşlarının 

İstanbul‟da halkla (2001) ve (2003) İstanbul, İzmir ve Adana‟da hasta yakınlarıyla 

yaptıkları bir çalışmada şizofreni etiyolojisinde sorumlu tutulan faktörler arasında 

sosyal sorunlar ve kişilik zayıflığı öne çıkmaktadır. 

Şizofreninin sağaltımı konusundaki tutum ve inançlar, değişik kültürel 

yapılarda değişkenlik göstermektedir. Batı kültüründe ilaç sağaltımı yüksek oranda 

reddedilmekte ve sağaltım seçeneği olarak psikiyatristlerin onaylamadığı (standart 

olmayan) yöntemler seçilmektedir. Doğu kültüründe ise sağaltım seçenekleri arasında 

geleneksel yöntemlerin seçilme oranları oldukça yüksektir. Türkiye‟de ise halen ilaç 

sağaltımının önerilen yöntem olması sevindiricidir; ancak hasta ve yakınlarının ilaç 

etki ve yan etkileri konusunda bilgileri yetersizdir. Özellikle kırsal kesimde, 

damgalanma ve dışlanma endişesi nedeniyle sağaltım konusunda isteksizlik üzerinde 

düşünülmesi gereken bir konudur. Bu durum, şizofreni sağaltımı konusunda daha 

başarılı olabilmek için damgalamayı ve damgalanma endişesini azaltacak programların 

yürütülmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır (Taşkın 2007). 

Şizofreninin prognozu konusunda genel olarak, hastalığın iyi bir gidişe sahip 

olmadığı yönünde kötümser bir inanç olduğunu söylemek mümkündür. Üstelik kötü 

prognoza ilişkin olumsuz inançlar, hastaya daha fazla öfke duyma ile ilişkilidir. Türk 

toplumunda da tutum benzerdir. Karancı‟nın (2000) şizofreni hastaların yakınları ile 
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yaptığı çalışmada, hasta yakınlarının % 50‟den fazlası gelecekten umutluyken, %40‟ı 

umutsuz olduklarını belirtmişlerdir. Burada umutlu olmak hastalığın iyileşmesi ve 

hastaların eski sağlığına kavuşması olarak değerlendirilmiştir. Yine Arkar ve Eker‟in 

(1996) hasta yakınları üzerinde yaptıkları bir çalışmalarında deneklerin çoğunun 

şizofreni olgusunu, depresyon olgusuna göre daha anlamlı düzeyde daha kötü 

prognozlu olarak kabul ettikleri görülmüştür. 

Meslek yaşamlarında bu hastalarla çalışan ya da karşılaşan hemşire ve 

doktorların şizofrenili hastalara yönelik tutumlarının da genel halkın sahip olduğu 

tutumlara benzer olduğu görülmektedir (Bağ 2003; Bostancı ve Aştı 2004a). Sağlık 

çalışanlarının hastaları dışlayıcı ve damgalayıcı yaklaşımları hastaların sağaltım için 

başvurmalarını engellemektedir (Taşkın ve Özmen 2004f).  Hastalar damgalanma 

korkusu nedeniyle sağaltımdan kaçmaktadır (Taşkın ve ark.  2002). Arısoy ve 

Eşsizoğlu‟nun (2004) hemşirelerin şizofreniye bakış açılarını ve tutumlarını belirlediği 

çalışmalarında, hemşirelerin şizofreni hastalarını saldırgan ve tehlikeli olduklarını 

değerlendirdikleri saptanmıştır. Jorm ve arkadaşlarının (1999) çalışmalarında tıp 

profesyonellerinin şizofreniye yönelik tutumlarının, halkın tutumlarından daha kötü 

olduğunu belirtilmiştir.  Yanık ve arkadaşları (2003) da tıp fakültesi öğrencilerinin 

tutumlarını belirledikleri çalışmalarında, psikiyatri eğitimi almış olmanın şizofreni 

hastalarının  toplum içinde yaşamı ile ilgili olumsuz tutumları değiştirmediğini, bu 

doğrultuda şizofreniye yönelik tutumları etkilemek için özel eğitim programlarına 

gereksinim olduğunu belirtmişlerdir. Ülkemizde Üçok ve arkadaşlarının yaptıkları bir 

diğer çalışmada ise, şizofreniye yönelik olumsuz tutumların yaygın olduğu; psikiyatri 

dışı kliniklerde hekimlerin çoğunluğunun şizofreni hastalarını saldırgan ve tehlikeli 

bulduklarını bildirmişlerdir (Üçok ve ark. 2001; 2007b). Aker ve arkadaşlarının (2002) 

pratisyen hekimlerle yaptığı, Türkiye genelinde yürütülen bir başka çalışmada da 

şizofren hastalarına yönelik olumsuz  ve reddedici tutumlar ön plana çıkmıştır.       

2.5.   Damgalama Ġle Mücadelede Psikiyatri HemĢireliğinin Rolü 

Sağlık hizmeti hastaya götürülen ekip hizmetidir. Psikiyatrist, psikologlar, 

psikiyatri hemşireleri ve sosyal hizmetler uzmanı ruh sağlığı hizmetlerini sağlıklı 

biçimde yürüten ekiptir. Hemşireler bu ekibin en önemli üyelerinden biridir. Türk 

Hemşireler Derneği 1981 yılında hemşireliği şöyle tanımlamıştır: „Hemşirelik, bireyin 

ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme 
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amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması ve 

değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine getirecek bireylerin eğitiminden 

sorumlu bilim ve sanattan oluşan sağlık disiplinidir.‟  İlk kez 1973 yılında Amerikan 

Hemşireler Birliği (American Nurse Association-ANA), hemşirelik uygulamalarına 

rehber olacak standartlar geliştirmiştir (Bağ 2003). 

Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinin uygulama standartlarının amacı, 

mesleki sorumluluğu yerine getirmek, bakımın kalitesini yükseltmek ve 

uygulamalarda sistematik bir yaklaşım getirmektir. Standartlar sağlığı koruma ve 

yükseltmede, hastalıkların önlenmesinde ve sağlığın düzenlenmesinde hemşirelik 

uygulamalarına rehberlik etmektir (Kum ve ark. 1996; Birol 1997). Ruh sağlığı ve 

psikiyatri hemşireliği; ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalık halinde tedavi, 

bakım ve rehabilitasyonuna yönelmiş hemşirelik uygulamasının uzmanlaşmış alanıdır. 

Amerikan Hemşireler Birliği (American Nurse Association-ANA) 1973‟de ruh sağlığı 

ve hemşireliğini; „tanı ve tedavide insanın gerçek ve olası ruh sağlığı sorunlarını 

gidermede bilim ve sanatını insan davranışı kuramlarına dayanarak gerekli bir şekilde 

kullanan hemşirelik uygulamasının uzmanlaşmış bir alanıdır‟ şeklinde tanımlamıştır. 

Başka bir tanımda ise ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresi, psikiyatrik hastalıklardan 

korunmada sağlık eğitimi, danışmanlık yapabilen, sağlam ya da hastanın psikolojik 

durumunu anlayıp değerlendirebilen; psikolojik gereksinimlerini kavrama yeteneği 

yüksek, hastaya gerekli bakım, rehberlik, rehabilitasyon ve desteği sağlayabilen 

kişilerarası ilişkilerde bilgi ve becerisi olan hemşiredir (Pektekin 1992; Worret 1996). 

Toplum Ruh Sağlığı hizmetlerinde hemşireye önemli görevler düşmektedir. 

Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) göre toplum ruh sağlığı hemşiresinin tanımı, 

„Toplumun diğer üyeleri ile birlikte ruhsal hastalıkların birincil, ikincil ve üçüncül 

önleme aşamalarının sürekliliğini sağlayan ruh sağlığı hizmetlerinde tanılama, 

planlama, uygulama ve değerlendirmeye katılan kişidir‟. Worley‟e göre toplum ruh 

sağlığı hemşiresi, toplumdaki riskli grupları belirleme ve yeni tedavi modelleri olan 

danışmanlık, eğitim ve krize müdale gibi işlevleri gerçekleştirir (Worley, 1998). 

Toplum ruh sağlığı hemşiresinin değerlendirme, eşgüdüm, hasta haklarını gözetme ve 

savunma, sevk etme, eğitim, rehabilitasyon, ev ziyaretleri, krize müdahale, fiziksel 

değerlendirme, ilaç uygulamalarının izlenmesi becerilerini kazanmış olması gerekir. 

Bu becerileri maddi ve sosyal destek sağlama, sorunlarla baş etmeye yardım etme, 
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psikolojik işlevin yerine getirilmesine yardım etme, sosyal destek sağlama, 

güdülenmeyi destekleme, sağlığın korunması ve iyilik halinin sürdürülmesi 

hedeflerine ulaşmak için  kullanır (Pektaş ve ark. 2006).  

Hemşireler ruhsal hastalıklara yönelik damgalamayla mücadelede aktif rol 

oynamaktadırlar. Hemşirenin başlangıç olarak ruhsal bozukluğu olan bireylere yönelik 

kendi önyargılarının ve etiketlendirme davranışlarının  bilincinde olmalarına ihtiyaç 

vardır. Psikiyatri hemşireleri bireyi bir bütün olarak ele alarak, sağlık bakım 

gereksinimlerini karşılamada daha gerçekçi bir yaklaşımla hastalara bu hizmetlerin 

götürülmesininde diğer sağlık çalışanlarını destekleyebilir. Ayrıca genel sağlık 

anlayışı içinde psikiyatri hizmetlerinin yayılmasında işbirliği sağlanmalıdır (Kaas 

2001; Townsend 2009).  

Türkiye‟de toplum ruh sağılığı düzeyinin yükseltilmesine ve toplum ruh sağlığı 

hizmetlerinin etkinliğinin arttırılmasına katkıda bulunabilmek için bu konuda eğitim 

almış hemşireler tarafından toplumdaki bireylere ulaşmak, öncelikle var olan ruhsal 

belirti ve hastalıklara yönelik tutumları saptamak ve bu  konudaki tutumların eğitimle 

iyileştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak gerekmektedir. Halka iyi hizmet 

verilmesi, ancak hizmet verilecek halkı tanımakla ve hizmetin halkın düzeyine uygun 

olarak verilmesiyle mümkündür (Çam ve Bilge 2007). 

Psikiyatrik rehabilitasyonun bir parçası olan ruhsal sorunlu bireylere yönelik 

ayrımcılığı azaltma ve sosyal önyargılar konusunda dikkatli olmalıdır. Etiketleme 

nedenleri araştırılarak, bu konuda sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına, 

toplumdaki önemli insanlara ve ulaşabildikleri her alanda halkı sürekli eğitmelidirler. 

Böylece damgalanma ve dışlanmanın azalmasıyla, ruhsal hastalıkların iyileşmesi ve 

rehabilitasyon süreci olumlu yönde değişecektir (Babadağ 1991; Bağ 2003). Ayrıca 

hemşireler ruhsal bozukluğu olan bireylerin veya yakınlarının haklarının savucusu 

olmalıdırlar (Kaas 2001).  

2.6. Ruh Sağlığında Damgalamaya ve Ayrımcılığa Yönelik Önlemler 

2.6.1. Ruh Sağlığının Korunması ve GeliĢtirilmesi 

Ruh sağlığını korumak ve geliştirmek, kişinin genel ruh sağlığını ve iyilik 

durumunu daha da iyileştirmeyi amaçlar. Ruh sağlığının korunması ve daha da 

geliştirilmesi için kişinin diğer hastalıklara yakalanma riskinin azaltılması, strese karşı 
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etkili savunma mekanizması geliştirmesi, yaşamını doğal çevrede ve optimum 

şartlarda sürdürmesi gerekmektedir. Kişinin beden sağlığını koruması, bedensel ve 

psikolojik becerilerinin geliştirilmesi, insanın daha doyumlu ve mutlu bir yaşam 

sürmesine olanak sağlayabilir (Arıkan K 1998; Taşkın ve Özmen 2004f). 

Bugün tıbbın pek çok dalında koruyucu hizmetlerle ilgili çalışma ve girişimler 

önemli bir konumdayken, ruh sağlığı hizmetlerinde önemli benzer bir çaba yok 

denecek kadar azdır. Koruyucu ruh sağlığı hizmetleri, ruh sağlığını olumsuz yönde 

etkileyebilecek etmenlerin kişiyi etkilemesini önlemek amacıyla alınan önlemleri 

kapsar. Madde ve alkol bağımlılığının zararları, genetik danışmanlık, yoksulluğa 

yönelik girişimler, kurumsal ve bireysel iflas, kayıplar, kronik ruhsal hastalığı olan 

hastaların ailelerine yönelik girişimler bu aşamada kullanılabilecek önlemler 

arasındadır. Bu hizmetlerin başarılı olabilmesi için hastalığı başlatan ve sürdüren 

etmenlerin iyi bilinmesi gereklidir (Arıkan K 1998; Taşkın ve Özmen 2004f ). 

2.6.2. Ruhsal Hastalıklarda Erken Tanı 

Hastalıkların erken tanınması, hastaların belirtiler ortaya çıktığında tıbbi çare 

aramasıyla ve belirlenen risk gruplarının belirli aralıklarla hastalık yönünden 

taranmasıyla mümkündür.  Ruh sağlığı hizmetleri gerektiğinde ruhsal hastalık geçirme 

olasılığı olanların izlenmesini ve gerekli olan biyopsikososyal girişimlerde 

bulunulmasını içermelidir (Taşkın ve Özmen 2004f). 

Toplumdaki damgalanma endişesi, psikiyatri servislerini kullanmaya engel 

olmaktadır. Psikiyatri servislerine geç başvurma, tedavide gecikme nedenile prognoz 

olumsuzlaşmaktadır. Kendi kendini tedavi etmeye çalışanlar alkol ve benzer maddeleri 

de kullanmaya başlamaktadır. Sonuçta hasta aile içi ve sosyal ilişkilerinde çeşitli 

sorunlar yaşamakta, gelir kaybına uğramakta ve hastalıkları kronikleşmektedir (Taşkın 

ve Özmen 2004f). 

Hastalıkları erken tespit edilecek olan hastalar psikiyatri uzmanlarına ya da 

depo hastanelerine taşınmadan kurtulacak hem gereksiz mali kayıplar önlenecek hem 

de kişinin toplumdaki verimliliği düşürülmemiş olacaktır (Arıkan K 1998; Taşkın ve 

Özmen 2004f; ). 

2.6.3. Ruhsal Hastalıklarda Uygun Sağaltım ve Yeti Yitiminin Azaltılması  

Kişiye ve psikopatoloji türüne uygun sağaltım, hastayla terapötik işbirliği 

sağlama, içgörü kazandırma, hasta, aile ve toplumu bilgilendirme, yan etkiler göz 
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önüne alınarak, karmaşık olamayan, basit bir tedavi ve rehabilitasyon hastanın 

tedaviye uyumunu arttıracak ve yeti yitimini azaltacaktır (Çobanoğlu ve arkadaşları 

2003).  Ancak damgalanma, doktora başvurmuş hastaların tavsiye edilen tedaviyi 

uygulamasına engel olabilmektedir (Taşkın ve Özmen 2004f). 

Herhangi bir psikiyatrik tanı almış kişi kendini damgalamaya başlar. Hastada 

durumdan utanma, yetersizlik, negatif otomatik düşüncelerde artma, sosyal ilişkilerden 

kaçınma ve kendilik değerinde düşme görülmektedir. Sağaltım aşamasında da hastalığı 

yanında damgalamayla da savaşan hasta ve ailesi iyileşme ve eskiye dönme umudunu 

yitirmeye başlar. Eğer hastada eski iş gücüne dönebilecek kadar sağaltım yapılırsa, 

kayıp oluşmamış ise stigmatizasyon ve ayrımcılık o denli azalır. (Arıkan K 1998; 

Taşkın ve Özmen 2004f).  

Ruhsal hastalıklarda tedavi yaklaşımları kendi kendine damgalamayı önlemeyi 

de içermelidir. İçseleştirilen damgalamada kişideki utanç duygusu özellikle içgörü-

yönelimli psikoterapötik müdahalelerle çalışılmaldır. Diğer bir deyişle içselleştirilmiş 

damgalanma, tedavi süresince üzerinde durularak, elimine edilmesi gereken önemli bir 

sorundur (Özten ve arkadaşları 2006; Ersoy ve Varan 2007). Psikiyatrik tedavi 

programını akıl hastanelerinden ziyade normal hastanelerde uygulayarak, hastanın 

hastalığı konusundaki ön yargısını yenmesine yardımcı olunabilir (Üçok 1999). 

Hastaların grup terapilerinde birbirilerini dinleyerek kendilerinde damga kabul 

ettiklerinin öyle olmadığını görmelidirler. Hastalığın onları tamamen tüketmediğini, 

bıraktıkları yerden yeniden başlayabileceklerini, hastalıklarını ve onun getirdiği 

sınırlamaları kabul ederek, diğer insanlar arasında onlardan biri olarak 

yaşayabileceklerini ve bu hastalıkların insanlığın bir parçası olduğunu ve herkesin 

başına gelebileceğini anlamalıdırlar (Güney 2005). 

Stigmatizasyonu önlemek için toplum eğitilirken, hasta ve hasta yakınları da 

tedavileri sırasında stigmaya baş etmeye yönelik olarak bilgilendirilmelidir 

(Kocabaşoğlu ve Ustaoğlu 2003; Bilge 2009). 

2.6.4. Ruhsal Hastalıklarda Rehabilitasyonu Sağlayabilmek 

Rehabilitasyon, hastalık nedeniyle ortaya çıkan yeti yitiminin hastanın yaşam 

kalitesine etkilerini en aza indirmeyi amaçlar. Yani hasta da yeti kaybı olsa bile 

mevcut sağlam ruhsal ve bedensel yetilerinden en üst düzeyde yararlanıldığında, 

toplum içinde sağlıklı şekilde yaşamını devam ettirebilir. Hastaların sosyal birliktelik 
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içinde üretime yönelik girişimlerinin sağlandığı ve desteklendiği durumlarda daha iyi 

iyileşme olmaktadır (Arıkan K 1998; Taşkın ve Özmen 2004f). 

Hastalar hastalıklarının türü ve şiddetine bağlı olarak çeşitli ya da esnek 

çalışma saatleri olan işlerde çalıştırılarak topluma kazandırılabilirler (Kocabaşolu ve 

Aliustaoğlu 2003).  

Damgalayıcı ve izole edici rehabilitasyon yerine toplumla iç içe rehabilitasyon 

önerilmelidir. Bu noktada gündüz kliniklerinin ve derneklerin öneminden söz 

edilmeldir (Güney 2005; Bilge 2010). 

2.6.5. Kitle ĠletiĢim Araçlarını Ruhsal Hastalıkları Topluma Öğretmede Doğru 

Kullanabilmek 

Çağımızda tüm dünyada medyanın bireyler ve toplumların değer sistemleri ve 

yaşama bakışlarını etkilemede önemli bir güce sahip olduğu bilinmektedir. Ruhsal 

sorunları olan bireylerin içinde yer aldığı olaylar, okur/izleyicinin içindeki anksiyete 

ya da korkuyu tetikleyerek satış sağlamada „iyi‟ bir araç olabilmektedir. Üstelik 

okurun/izleyicinin korkusunu „sizi nasıl da anlıyoruz‟ ve „biz toplumun iyiliğinden 

yanayız‟ mesajıyla, dışlama ve ayrımcılığa yönelik hizmet edebilmektedir (Soygür 

2009).  

Kitle iletişim araçları ruhsal hastalıklarla ilgili belgesellere yer vererek halkın 

aydınlatılmasına katkıda bulunabilir. Lokal antistigma programlarında sinema ve 

televizyonun kullanılması, toplumun tutumunun değişmesinde etkili olmuştur (Byrne 

2000).  Herhangi bir ruhsal hastalığa sahip olan, bilim ve sanat alanında topluma 

önemli hizmetlerde bulunmuş kişilerin tanıtılması da ruhsal hastalıklar üzerindeki 

mitlerin kırılmasında önemli bir araçtır. Örneğin; „Akıl Oyunları‟ filmi ruhsal 

hastalıklara yönelik damgalamayı azatmada verilen mücadeleye ciddi katkılar 

sağlamıştır. Pek çok olumlu mesajlar verilmiştir. Ruhsal hastalıklara sahip olmak 

çalışmaya engel değildir. Olanaklar tanınır, fırsat sunulursa, Nobel ödülü dahi 

alınabilir. Şizofrenisi olan hastaların en yakınındakilerinin onları anlamaya çalışması, 

ilgi, sevgi ve dayanışması çok güzel sonuçlar yaratılmasını sağlar. İşverenlerin 

hoşgörü, saygı ve destekle sahip çıkışı, farklılığın güzelliğini ve üretkenliğini gözler 

önüne sermektedir (Ramsay 1990; Arıkan K 1998; Lai ve arkadaşları 2000; Hocking 

2003; Kocaoğlu ve Aliustaoğlu 2003; Bahar 2007; Soygür ve Özalp 2007).  

Medyanın ve özellikle televizyonun ruh sağlığı profesyonelleri tarafından 

damgalama eğilimini azaltmak için kullanılması yararlı olabilir. Psikiyatristler ve 
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psikiyatri hemşireleri toplum önüne daha çok çıkmalı; medyayı özellikle televizyonu 

ve internet dünyasını olumlu yönde kullanmaya çaba göstermelidir (Byrne 2000; 

Taşkın ve Özmen 2004f; Taşkın 2007). Bunun içinde öncelikle basın mensupları 

ruhsal hastalıklar konusunda bilgilendirilmelidir (Üçok 1999).  

 

2.7. ġizofreniyle Ġlgili Damga Ve Ayırımcılıkla Mücadele Programı: Türkiye’de 

ve Dünyada Durum 

Dünya sağlık raporuna (2001) göre dünyada yaklaşık 450 milyon insan, ruh 

sağlığı problemlerine sahiptir Birçok insanın bu sağlık sorununu, tek başına yaşadığı, 

sessizce bu acıyı çektiği, acının ve vurdumduymazlığın ötesinde etiketlenme kaygısı, 

utanç, dışlanma ve ölüm korkusu yaşadığı kaydedilmektedir (WHO 2001; Üçok 

2003a; Ay ve ark. 2006).  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ-WHO) kurulduğu 7 Nisan 1945‟ten bu yana ilk kez 

„Ruh Sağlığı‟ konusunu en üst düzeyde ele alıp „2001 Yılını Dünya Ruh Sağlığı Yılı‟ 

ilan etmiştir (WHO 2001). Dünya Sağlık Günü‟nün sloganı ‘Ruhsal Bozukluğu 

Olanları DıĢlamayalım-Tedavi için cesaretlendirelim’ olarak seçilmiştir (WHO 

2001)  

7 Nisan 2001 günü, BM ve bağlı kurluşlarda, WHO merkezi Cenevre'de, ruh 

sağlığı konusunda, 6 Bölge Ofisinde ve 191 üye ülkede başta Sağlık Bakanlıkları 

olmak üzere konuyla ilgili resmi ve sivil toplum kuruluşlarında „Dünya Ruh sağlığı 

Günü‟ olarak kutlanmakta, çeşitli aktiviteler yapılmakta ve bildiriler yayınlanmaktadır. 

(Üçok 2003b). Basın aracılığıyla dünyanın her tarafında yapılan aktiviteler 

duyurulmaktadır. WHO isteyen her resmi ve sivil toplum kuruluşlarına bilgi ve 

döküman desteği verilmektedir. Konuyu sadece tedavi boyutuyla değil, koruyucu 

sağlık hizmetleri açısından da ele almaktadır (WHO 2001). 

Dünya Psikiyatri Birliği (World Psychiatric Association- WPA) 1996‟da Madrid 

deklerasyonu ile birlikte şizofreni yönelik stigma ve ayrımcılıkla mücadele programını 

başlatmıştır (Rosen ve ark. 2000; Sartorius 2002). WPA psikiyatrik hastalıklarala ilgili 

damgalamaya karşı genel bir program yürütüp, bir „pilot‟ hastalık seçip bunun üzerine 

yoğunlaşma kararı almıştır. Bu hastalığın şizofreni olmasına karar vermiştir. Bu 
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kararda sokaktaki insanın psikiyatrik tanıları çok da ayıramadığı, şizofreninin toplum 

zihninde ‟ürkütücü, uzak durulması gereken hasta‟  protipi oluşturduğu görüşünün rolü 

olmuştur.  Sonuç olarak şizofreniye ilişkin bir tutum değişikliği gerçekleşirse bundan 

hezeyanlı bozukluk, iki uçlu bozukluk vb. hastalıkları olanlarda da olumlu etkileneceği 

düşünülülmüştür. 1996-1999 yılları arasında gerçekleştirilen „Schizophrenia: Open the 

doors (Şizofreni: Kapıları açmak)‟ başlıklı damgalama ile mücadele programı büyük 

yankı uyandırmıştır (Bilge 2009; Üçok 2007a). Kanada‟nın Calgary şehri program için 

pilot bölge olarak seçilmiş, bunu İspanya, Mısır, İtalya, Yunanistan ve Almanya‟nın 

katılımını izlemiştir. WPA‟nın şizofreni ile ilgili damgalamaya karşı programı bugün 

yirmiden fazla ülkede yürütülmektedir. Bu programın amacı; 

 Toplumda şizofreniyle ilgili farkındalığı arttırmak, 

 Hastalığın doğası ve tedavi olanakları hakkında bilgilendirmek. 

 Toplumun şizofreni hastasına ve hastanın ailesine karşı tutumunu iyileştirmek. 

 Önyargı, stigma ve ayırımcılığı ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetler 

başlatmak (Üçok 2003a; Hocking 2003; Bahar 2007). 

Bu programın nasıl yürütüleceği adım adım açıklanmakla beraber her ülkenin 

kendi gereksinim ve olanaklarına göre hedef ve yöntem belirlemesi istenmiştir. 

Gereksinimlerin değerlendirilmesi bünyesinde odak grupları, telefon taramaları ya da 

konunun uzmanlarından bilgilenmeyi barındırmaktadır. Sonuç olarak „global‟ program 

birbirinden az çok faklı birçok lokal programdan oluşmuştur. Değişik ülkelerde hedef 

kitle olarak ilkokul, lise öğrencileri, polisler, genel pratisyenler, ruh sağlığı alanında 

çalışanlar, din adamları, gazeteciler ve sokaktaki insan gibi farklı gruplardan 

birkaçının seçildiği görülmektedir (Üçok 2007a). 

 Bu programın en önemli özelliği dünyada pek çok kişi ve kuruluşun işbirliğine 

dayanmasıdır. Programın nihai amacı şizofreni hastalarının okulda, işyerinde, kısaca 

günlük hayatın içinde var olabilmesini, geleceğe ümitle bakmasını sağlamaktır. 

WPA‟nın küresel programı her ülkenin kendi önceliklerinin ve faaliyet alanın 

belirlemesine olanak sağlayan esnek bir yapıdadır (Üçok 2003a). 

Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalara 

1994'te başlanmış ve 1996'da yapılan alan çalışması ile ''Türkiye Ruh Sağlığı 

Araştırma Profili'' 1998'de rapor haline getirilerek yayınlanmıştır. (WHO 2001; Erol 

ve ark. 2001) 
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2001 yılı süresinde gerçekleştirilen etkinliklerde, ruhsal hastalıkların erken 

teşhis ve kişilerin ruh sağlığının tam olması için çalışmalar yapılmıştır. Bu yaklaşımın 

amacı ülkemizdeki ruh sağlığı probleminin göz ardı edilmesini önlemek ve ruh 

sağlığıyla ilgilenen hastanelerin tedavi sistemlerini geliştirmelerini sağlamak ve 

toplumdaki bu hastalara ve hastalıklara olan ön yargıyı kaldırmaktır (WHO 2001). 

2001 yılı boyunca ülkemizde sağlıkla ilgili olarak ruh sağlığı temasının 

işleneceği kaydedilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından WHO‟nun bu alanda ortaya 

koyduğu birçok belge Türkçe'ye çevrilmiştir. Hazırlanan çok sayıda broşür, afiş ve 

kitap kısa bir süre içinde ülke genelinde dağıtılmıştır. Aynı şekilde seksen bir ilin 

Sağlık Müdürlükleri, Üniversiteler, Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile Sivil Toplum 

Örgütleri; gerek kendi hazırladıkları gerekse Sağlık Bakanlığı'yla yapacakları işbirliği 

çerçevesinde değişik etkinlikler gerçekleştirilmiştir (WHO 2001). 

Türkiye‟de de şizofreniyle ilgili önyargılar ve ayırımcılığı gidererek şizofreni 

hastalarının ve ailelerinin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çabalar son yıllarda 

giderek artmaktadır. Türkiye Psikiyatri Derneği‟yle işbirliği içinde, Şizofreni Dostları 

Derneği‟nin öncülüğünde yapılandırılmış bir programın yürütülmesi planlanmış ve 

1998‟den bu yana devam eden temaslar sonunda Türkiye Mayıs 2001‟de WPA‟nın 

küresel programının resmi merkezlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Resmi merkez 

statüsü diğer ülkelerle deneyim ve bilgi alışverişini kolaylaştıracaktır. İstanbul Stigma 

ve Ayırımcılıkla Mücadele Programı için pilot bölge olarak seçilmiş, daha sonra da 

İzmir, Ankara gibi merkezler de programa katılmıştır. Erzurum ve Şanlıurfa‟da 

etkinlikler düzenlenmiştir. Program toplumdaki her bireyin akıl hastalıklarına karşı 

daha anlayışlı bir tutum ve davranış geliştirmesini amaçlamakla beraber bunu 

gerçekleştirmek için genel pratisyenler ve aile hekimleri, liselerde görev yapan rehber 

öğretmenler ve basın mensuplarına yönelik özel programlar oluşturulması 

planlanmıştır (Üçok 2007a) 

Programda süreç içinde toplumun bilgilendirilmesi bağlamında broşürler, 

TV‟ler için hazırlanan kısa filmler, TV ve gazetelere hastalıkla ilgili doğru ve olumlu 

mesajların verilmesi, halka açık toplantılar gibi etkinlikler planlanarak yapılmaktadır. 

(Hocking 2003; Üçok, 2007a)  Gerek 1999‟dan bu yana düzenlenen halk toplantıları, 

gerekse 2003 Mart ayında düzenlenen 2. Şizofreni Günleri, Şizofreniyle ilgili 

farkındalık yaratma konusunda etkili olmuştur. Şizofreni Günleri, programında yer 

alan şizofreni yürüyüşü hasta ve hasta yakınları kadar ruh sağlığı alanında çalışanlar 
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için de coşku kaynağı olmuştur. Hastalar, hasta yakınları, bazı sanatçılar ve ruh sağlığı 

çalışanları Taksim Meydanı‟na çıkarak şizofreniyle ilgili broşürleri İstanbullulara 

doğrudan ulaştırmış ve bu aktivitenin her yıl tekrarlanması kararlaştırılmıştır. Her yıl 

İstiklal Caddesi‟nde düzenlenen şizofreni yürüyüşleri daha çok katılımla 

gerçekleştirilmektedir. Bu etkinlik sırasında broşür vb. materyaller dağıtılmaktadır 

(Üçok 2003a, 2007a). 

Pratisyen hekimlere şizofreni hakkında bilgi vermek ve damgalamayı tartışmak 

üzere bir slâyt hazırlanmış ve WPA tarafından hazırlanan kitabın Türkçe çevirisi de 

katılımcılara dağıtılmıştır. Bu toplantılar İstanbul, Ankara ve Erzurum‟da 

gerçekleştirilmiştir. Lise öğrencileri ve öğretmenlere yönelik toplantılarda da standart 

slâyt gösterilerinden yararlanılmış ve broşürler dağıtılmıştır. Bu toplantılar İstanbul ve 

İzmir „de gerçekleştirilmiştir. Ayrıca İstanbul‟da lise rehber öğretmenlerin katıldığı iki 

tartışma toplantısı düzenlenmiştir (Üçok 2007a; Sartorius ve Schulze 2005)  

Psikiyatrist ve tedavi ekibinin diğer üyelerinin damgalayıcı tutumlarının hasta 

ve hasta yakınları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek üzeriyle 2002 yılından bu 

yana Bahar Sempozyumları‟nda değişik paneller düzenlenmiştir. Bu toplantılara 

konuşmacı olarak ve hasta yakınları katılmıştır. 2000 yılı itibariyle ülkemizde 

psikiyatri dünyasında stigma ve damgalama sözcüğü aşina hale gelmiş ve bu konuda 

çalışmalar yapılmaya başlamıştır (Üçok 2007a).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1.  AraĢtırmanın Tipi 

Lise öğrencilerinde şizofreniye yönelik bilgilendirme eğitiminin sosyal mesafe 

ve tutuma etkisini belirlemek amacıyla, ön test-son test kontrol gruplu düzende 

planlanan yarı deneysel bir çalışmadır.  

3.2. AraĢtırmanın Hipotezleri 

1. Şizofreniye yönelik bilgilendirme eğitimi verilen grubun sosyal mesafe puanı, 

eğitim verilmeyen gruptan daha düşük olacaktır. 

2. Şizofreniye yönelik bilgilendirme eğitimi verilen grubun eğitim öncesi ve 

sonrası sosyal mesafe puanı arasında fark olacaktır. 

3. Şizofreniye yönelik bilgilendirme eğitimi verilen grubun ruhsal hastalıklara 

yönelik tutum puanı eğitim verilmeyen gruptan daha düşük olacaktır. 

4. Şizofreniye yönelik bilgilendirme eğitimi verilen grubun eğitim öncesi ve 

sonrası ruhsal hastalıklara yönelik tutum puanı arasında fark olacaktır. 

3.3. AraĢtırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 

Bu araştırma, İstanbul İli Şişli İlçesi Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi‟nde 

onuncu sınıf öğrencileriyle, Nisan-Mayıs 2010 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

İstanbul İl Milli eğitim Müdürlüğü‟nden 10 Mart 2010‟da onay alındı 

(B.08.4.MEM.4.34.00.18.580/27198). Okul müdürü ve  okul rehber öğretmeni ile 

görüşülerek çalışma hakkında bilgi verildi. Veri toplama günleri ve şekli ilgili kurum 

yöneticisi ve rehber öğretmen ile birlikte planlandı. Veri toplamaya başlamadan önce 

öğrenciler çalışma hakkında bilgilendirildi. Öğrencilere isim yazmaları gerekmediği 

belirtildi ve  ön test ve son testte karşılaştırma yapılabilmesi için rumuz yazmaları 

istendi. Öğrencilerin ailelerinden aydınlatılmış onam alındı.   

3.4. AraĢtırmanın Evren Ve Örneklemi  

Araştırmanın evreni, İstanbul ili Şişli ilçesi Nuri Akın Anadolu Lisesi 2009-2010 

eğitim öğretim yolunda öğrenim gören onuncu sınıf öğrencileri oluşturdu (N=170). 

Araştırmada ulaşım kolaylığı nedeniyle İstanbul ili Şişli ilçesindeki liselerin amaçlı 

olarak seçilmesine karar verildi. Şişli Milli Eğitim Müdürlüğü‟ne bağlı bulunan 

liselerden Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi kura yöntemiyle rastgele seçildi. 0.80 
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power (test gücü), % 5 (0.05) hata payı ve  % 95 güven düzeyi ile 32 kişi deney ve 32 

kişi kontrol grubu olmak üzere toplam 64 kişi örneklem büyüklüğünü oluşturdu. 

Onuncu sınıflardan belirlenen iki sınıf örneklemi oluşturdu. Verilerin toplandığı 

günlerde izinli, raporlu ya da özürsüz devamsızlık yapan 2, araştırmaya katılmayı 

kabul etmeyen 1 ve formları eksik dolduran 1 öğrenci araştırmaya alınmadı. 

Araştırmaya 30 kişilik deney ve 30 kişilik kontrol olmak üzere toplam 60 öğrenci 

alındı.  

Araştırmaya kabul kriterleri olarak; 14-19 yaşları arasında olan, işitme ve 

anlama ile ilgili bir sorunu olmayan ve çalışmaya katılmayı kabul eden öğrenciler 

olarak belirlendi. 

3.5. Verilerin Toplanması 

Araştırma dört aşamada gerçekleştirildi.  

İlk oturumda, araştırmacı tarafından deney ve kontrol grubuna ön test olarak 

bilgi formu, Sosyal Mesafe Ölçeği ve Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği 

uygulandı.  

İkinci oturumda, deney grubundaki öğrencilere okulun konferans salonunda 

şizofreni ilgili bir film olan „Akıl Oyunları‟ filmi izletildi. Film 134 dakika sürdü.  

Üçüncü oturumda, film izleminden bir gün sonra deney grubuna araştırmacı 

tarafından hazırlanan ve 45 dakika süren, şizofreni ile ilgili bilgilendirme eğitimi 

verildi. 

 Dördüncü oturumda ise, film ve eğitimden bir hafta sonra son test olarak yine 

aynı bilgi formu ve ölçekler her iki gruba da tekrar uygulandı.  

3.6.  Veri Toplama Araçları 

Araştırmada literatür doğrultusunda ve uzman görüşü alınarak araştırmacı 

tarafından geliştirilen sosyo-demografik özellikleri ve tutum sorularını içeren bilgi 

formu (Ek_1)  ile Arkar'ın 1991 yılında geçerlilik güvenilirliğini yaptığı Sosyal 

Mesafe Ölçeği (SMÖ) (Ek_2) ve Bilge ve Çam'ın 2008 yılında geçerlik güvenirliğini 

yaptığı Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği (RHİÖ) (Ek_3) kullanıldı. 

3.6.1. Bilgi Formu  

Araştırmada literatür (Byrne 2000; Corrigan ve ark. 2005; Taşkın ve ark. 2002; 

Taşkın ve Özmen 2004c; Taşkın 2007; Bilge ve Çam 2008) ve altı uzman görüşü 
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doğrultusunda araştırmacı tarafından geliştirilen bilgi formu, öğrencilerin cinsiyet, yaş, 

sosyodemografik ve sosyoekonomik özellikleri, ruhsal hastalıklarla temas, psikiyatrik 

özgeçmiş ve soygeçmişleri, ruhsal hastalıklar ile ilgili bilgi ve tutumlarına yönelik 

sorulardan oluşmaktadır. Anket formu toplam 16 soru içermektedir.  

3.6.2. Sosyal Mesafe Ölçeği (SMÖ) (EK_2) 

Arkar‟ın (1991) geçerlilik güvenililiğini yaptığı Sosyal Mesafe Ölçeği Örnek 

iki Vak‟a ve bu vakalarla ilgili sorulardan oluşmaktadır. Paranoid Şizofreni ve 

Anksiyete Bozukluğu tanımlanan vakalardır. Vakalarda psikiyatrik tanılar 

verilmemiştir. Örnek vakayı, Arkar tarafından geliştirilen ve kişi ile ruhsal hastalığı 

olan birey arasında tercih edilen sosyal mesafeyi ölçmek için geliştirilen sorular 

izlemiştir. Ölçek 7 dereceli Likert tipi olup, Kesinlikle rahatsız etmez: 1, Rahatsız 

etmez: 2, Pek Rahatsız Etmez: 3, Farketmez: 4, Biraz rahatsız eder: 5, Rahatsız eder: 

6, Kesinlikle Rahatsız eder:7  ifadeleri  ile cevaplanan 14 sorudan oluşmaktadır. Arkar 

tarafından Cronbach‟s Alpha yöntemi ile sınanan ölçeğin 0.88 güvenilirlik katsayısı 

verdiği belirtilmiştir. Ölçek toplam puan üzeriden değerlendirmekte olup, ölçekten 

alınan yüksek puan sosyal mesafenin fazla olduğunu gösterir (Tuna, 1997). 

Vakalardan sadece paranoid şizofreni vakası öğrencilere verildi. 

Bu çalışmada tüm grubun SMÖ ilk uygulamada cronbach alfa güvenilirlik 

katsayısı .88 ve ikinci uygulamada .94 bulundu. Hem deney hem de kontrol 

grubunun da alfa katsayısı ilk uygulamada .88 ve ikinci uygulamada  deney 

grubunun .94 ve kontrol grubunun alfa katsayısı .91 bulundu.  

3.6.3. Ruhsal Hastalığa Yönelık Ġnançlar Ölçeği (RHĠÖ) (EK_3) 

 Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği; 6‟lı Likert tipi bir ölçek olup, Tamamen 

katılmıyorum: 0, Çoğunlukla katılmıyorum: 1, Kısmen katılmıyorum: 2, Kısmen 

katılıyorum: 3, Çoğunlukla katılıyorum: 4, Tamamen katılıyorum: 5 şeklinde 

puanlanmaktadır. Ölçek üç alt ölçekten oluşmaktadır. Bilge ve Çam (2008) tarafından 

yapılan geçerlilik ve güvenirlik çalışmasında ölçek toplam Cronbach Alpha katsayısı 

.82, alt ölçekler için ise Çaresizlik ve Kişilerarası İlişkilerde Bozulma alt ölçeği için 

.80, Tehlikeli alt ölçeği için .71 ve Utanma alt ölçeği için .69 olarak bulunmuştur.  

Tehlikeli Alt Ölçeği : Bu alt ölçek ruhsal hastalıkların ve hastaların tehlikeli 

olduğundan bahseder. Alt ölçek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13. maddeleri içermektedir.        
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Çaresizlik ve KiĢilerarası ĠliĢkilerde Bozulma Alt Ölçeği (ÇKĠB): Bu alt ölçek 

ruhsal hastalıkların kişilerarası ilişkiyi etkileme ve buna bağlı çaresizlik 

durumlarından bahseder. Bireyin özellikle duygusal etkilenmesinden dolayı, ruhsal 

hastalıklı bireylerle kişilerarası ilişki sürecinde kendini engellemesini ve çaresizlik 

yaşandığını ifade eder. Alt ölçek 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21.maddeleri 

içermektedir. 

Utanma Alt Ölçeği : Bu alt ölçek ruhsal hastalığa yönelik bireylerin utanma duygusu 

yaşadığını ifade eder. Alt ölçek 12. ve 15. maddeleri içermektedir.  

Ölçek hem toplam puan, hem de alt ölçek puanları üzerinden yorumlanmakta 

olup, ölçek ve alt ölçeklerden alınan yüksek puan olumsuz inancı ifade etmektedir. 

Bu çalışmada ise RHĠÖ toplam puanı tüm grup için Cronbach Alpha 

katsayısı ilk uygulamada .77, ikinci uygulamada .89 bulundu. Deney grubunun 

eğitim öncesi .82 ve eğitim sonrası .93‟dür. Kontrol grubunun ise ilk uygulamada .71 

ve ikinci uygulamada .78‟dir.  

RHİÖ tehlikeli alt boyutunda tüm grup için ilk uygulamada Cronbach Alpha 

katsayısı .63 ve ikinci uygulamada .77 hesaplandı. Deney grubunun bu alt boyutta 

eğitim öncesi .71 ve eğitim sonrası ise .83‟dür. Kontrol grubunun ise ilk uygulamada 

.55 ve ikinci uygulamada .66‟dır.  

ÇKĠB alt boyutunun tüm grup için Cronbach Alpha katsayısı ilk uygulamada 

.67 olduğu görülürken, ikinci uygulamada .83‟tür. Deney grubunun bu alt boyutta 

eğitim öncesi .72 ve eğitim sonrası .90‟dır. Kontrol grubunun ise ilk uygulamada 

.62, ikinci uygulamada .68‟dir. 

Utanma alt boyutunun tüm grup için Cronbach Alpha katsayısı ilk 

uygulamada .54 ve ikinci uygulamada .77‟dir. Deney grubunun bu alt boyutta eğitim 

öncesi .64 ve eğitim sonrası .77‟dir. Kontrol grubunun ise ilk uygulamada .40 ve  

ikinci uygulamada .77‟dir.  

3.7. Eğitim Programı 

Lise öğrencilerinde şizofreniye yönelik bilgilendirme eğitim programı iki 

aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada deney grubu öğrencilerine şizofreniyle ilgili bir 

film olan „Akıl Oyunları (A Beautiful Mind)‟ filmi izletildi. İkinci aşamada 

araştırmacı tarafından hazırlanan şizofreniye yönelik bilgilendirme eğitimi deney 

grubu öğrencilerine sunuldu.  
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3.7.1. Akıl Oyunları (A Beautiful Mind) Filmi  

Akıl Oyunları (Universal studios and Dream Works, 2001)  filmi, aynı adlı 

kitaptan senaryolaştırılmıştır. Başrollerini Russell Crowe (John Nash), Ed Harris 

(William Parcher), Jennifer Connelly (Alicia Nash) ve Christopher Plummer (Dr. 

Rosen) oynamıştır. John Forbes Nash şizofrenisi olan bir bilim adamıdır. Nash, 

öğrenciliği sırasında oyun kuramı üzerine büyük başarılar elde etmiş parlak bir 

matematikçidir. 

Nash, öğrencilik yıllarından itibaren görsel halüsinasyonlar görür. Mezuniyet 

sonrası öğretim üyesi olarak üniversitede ders veren Nash, bir öğrencisiyle evlenir. 

Zamanla halüsinasyonları artar, ajan olduğuna ve şifre çözümlemesi yaptığına inanır. 

Fakat hasta olduğunun farkına varamaz. Bir konferans sırasında aniden bir 

psikiyatristin karşısına çıkması ile olaylar zinciri değişir. Uzun süre hasta olduğunu 

kabul etmese de, bir gün sürekli gördüğü bir halüsinasyonu olan çocuğun hiç 

büyümediğini fark eder. Bu durum, onun hastalığını kabul etmesini sağlar.  Hastalık 

belirtileri ve ilaçların yan etkileri nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalır. 

Eşiyle olan ilişkisine zarar verdiği düşüncesiyle ilaçlarını bırakan Nash‟ın 

hastalığı tekrar alevlenir. Eşi yeniden hastaneye gitmesi gerektiğini düşünür. Fakat 

Nash, bu hastalığı görmezden gelerek onunla yaşamaya çalışır. İlaçlarını düzenli 

kullanması, eşi ve eski iş arkadaşlarının desteğiyle herşeye yeniden başlar. Tekrar 

üniversitede öğretim üyesi olur. Üniversite yıllarında üzerinde çalıştığı buluşlardan 

dolayı Nobel Ekonomi Ödülünü alır. 

Filmde şizofreni, belirtileri, tedavisi, prognozu, sosyal desteğinin önemi, 

hastalığa psikososyal uyumla eski işlevselliklerine dönecekleri ve ruhsal hastalıklara 

sahip olmanın çalışmaya engel olmadığı anlatılmıştır (Soygür ve Özalp 2007).  

3.7.2.  ġizofreniye Yönelik Bilgilendirme Eğitimi 

Araştırmacı tarafından uzman görüşü alınarak hazırlanan şizofreniye yönelik 

bilgilendirme eğitimi bir ders saati (45 dakika) sürdü. Eğitimin içeriğinde; ruh 

sağlığının tanımı, ruhsal yönden sağlıklı/sağlıksız olma kriterleri, şizofreninin 

nedenleri, belirtileri, tedavi seçenekleri  ve şizofreniyle ilgili bazı yanlış inançlar, 

önyargılar ve gerçekler olup, eğitim  power-point sunusu şeklinde verildi. Eğitimde 

http://tr.wikipedia.org/wiki/John_Nash
http://tr.wikipedia.org/wiki/Oyun_kuram%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nobel_Ekonomi_%C3%96d%C3%BCl%C3%BC
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Akıl Oyunları filmindeN örnekler verilip, öğrencilere sorular sorulup ve öğrencilerin 

yanıtları cevaplanarak interaktif bir eğitim olması sağlandı. Program sonrası deney 

grubuna yine araştırmacı tarafından hazırlanmış „Şizofrenide Damgalamayla 

Mücadele‟  kitapçığı dağıtıldı. 

3.8. Verilerin Analizi 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler amaçlar doğrultusunda SPSS 16.0 

(Statistical Package for the Social Sciences) programı kullanılarak değerlendirildi.  

Verilerin değerlendirilmesinde; ölçeklerin geçerlik ve güvenirliğini belirlemek için iç 

tutarlılık incelemesinde Cronbach Alpha analizi, öğrencilerin bireysel özelliklerine 

ilişkin bulguların değerlendirilmesinde, yüzdelik ve ortalama-standart sapma 

kullanıldı. Bağımsız değişkenler ile ölçek alt boyut ilişkilerinin incelenmesinde t-testi 

analizinden yararlanıldı. Elde edilen sonuçlar, tablolaştırılarak bulgular bölümünde 

yorumlandı. Araştırmada tüm bulgular p = ,05 anlamlılık düzeyinde sınandı (Şenocak 

1998; Karasar 2005).  

3.8.1. AraĢtırmanın DeğiĢkenleri 

Bağımlı Değişkenler; 

- Sosyal Mesafe Ölçeği (SMÖ) Puanı, 

- Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançlar Ölçeği (RHİÖ) Puanı 

Bağımsız Değişkenler;  

- Bireysel özellikler, 

- Psikiyatrik konulara ilişkin özellikleri. 

3.9. AraĢtırmanın Sınırlılıkları  

Örneklem sayısının az olması ve post-testin kısa süre sonra yapılması araştırma 

sınırlılıklarını oluşturmaktadır. Ayrıca eğitim programının etkinliğini değerlendirmek 

için daha geniş ve farklı gruplarla çalışılmalıdır.  
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4. BULGULAR 

Araştırmada elde edilen bulgular dört bölümde sunuldu.  

Birinci bölümde; öğrencilerin bireysel özellikleri (Tablo 4-1 ve Tablo 4-2), 

Ġkinci bölümde; öğrencilerin SMÖ ve RHİÖ puan ortalamaları (Tablo 4-3 ve 

tablo 4-4) ile ilgili bulgular verildi. 

 

4.1. Öğrencilerin Bireysel Özellikleri 

Araştırmaya katılan 30 deney ve 30 kontrol grubu olmak üzere toplam 60 

onuncu sınıf öğrencisinin yaş ortalaması  15.9 ±.35 olup, bireysel, sosyodemografik ve 

psikiyatrik konulara ilişkin özellikleri Tablo 4-1 ve 4-2‟de gösterildi. 

Tablo 4-1. Öğrencilerin Sosyodemografik Özelliklerine Göre Dağılımları  
   

 

         Özellikler             Özellik  

        Deney Grubu  

     (n: 30) 

          Kontrol Grubu  

        (n: 30) 

                                     

Sayı 

        

       % 

           

Sayı 

 

       % 

Cinsiyet     

Kız  10 33,3 17 56,7 

Erkek  20 66,7 13 43,3 

YaĢ Grupları     

15 Yaş 3 10,0 4 13,3 

16 Yaş  27 90,0 26 86,6 

Aile Tipi     

Çekirdek aile 29 96,7 27 90,0 

Geniş aile 1 3,3 3 10,0 

En Uzun YaĢadıkları Yer     

Kent 30 100,0 28 93,3 

    İlçe    -    - 1 3,3 

Köy    -    - 1 3,3 

Ekonomik Durum     

Kötü 1 3,3 1 3,3 

Orta 13 43,3 18 60,0 

İyi 14 46,7 11 36,7 

Çokiyi 2 6,7     -     - 
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Öğrencilerin bireysel özelliklerine ilişkin veriler Tablo 4-1‟de incelendiğinde; 

deney grubunun % 66,7‟sinin erkek ve 33,3‟ünün kız, kontrol grubunun % 56,7‟sinin 

kız ve % 43,3‟ünün erkek olduğu görüldü.  

Deney grubunun % 90,0‟ının 16 ve % 10,0‟unun 15 yaşında, kontrol grubunun 

ise % 86,6‟sının 16 ve % 13,3‟ünün 15 yaşında olduğu belirlendi. Aile türleri 

incelendiğinde deney grubunun % 96,7‟sinin çekirdek ve % 3,3‟ünün geniş aileye, 

kontrol grubunun ise % 90,0‟ının çekirdek ve % 10,0‟unun geniş aileye sahip oldukları 

saptandı. 

En uzun yaşadıkları yer sorulduğunda deney grubunun % 100,0‟ü kent, kontrol 

grubunun % 93,3‟ü kent, % 3,3‟ü ilçe ve % 3,3‟ü köy yanıtını verdikleri görüldü. 

Ekonomik durumlarını nasıl algıladıkları sorusuna ise deney grubunun % 46,7‟si iyi, 

% 43,3‟ü orta, % 6,7‟si çok iyi ve % 3,3‟ü kötü, kontrol grubunun % 60,0‟ı orta, % 

36,7‟si iyi ve % 3,3‟ü kötü yanıtını verdikleri belirlendi. 
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Tablo 4-2. Öğrencilerin Psikiyatrik Konulara ĠliĢkin Özellikleri  

 

                   Özellikler             Özellik  

             Deney Grubu  

       (n: 30) 

         Kontrol Grubu  

       (n: 30) 

                

Sayı 

          

         % 

                

Sayı 

         

      % 

Daha önce psikiyatrik destek alma 

durumu 
    

Hayır 29 96,7 21 70,0 

Evet 1 3,3 9 30,0 

Psikiyatrik destek türü*     

İlaç Kullanma  1 100,0              -              - 

Bir Uzmana Gitme               -               -  6 66,7 

Rehber Öğretmenden Yardım Alma               -               -  1 11,1 

Uzmana Gitme ve İlaç kullanma               -               -  1 11,1 

Uzmana Gitme, İlaç kullanma ve 

Hastanede yatma 
              -               -  1 11,1 

Ailede tanı konmuĢ ruhsal hastalığı 

olan birey varlığı 
    

Hayır 28 93,3 26 86,7 

Evet 2 6,7 4 13,3 

Ailede ruhsal hastalık öyküsü 

olanların tanısı** 
    

Paranoya 1 50,0               -               -  

Şizofreni 1 50,0               -               -  

Depresyon, Panik Atak - - 1 25,0 

Obsesıf Kompulsif Bozukluk - - 1 25,0 

Bilmiyor - - 2 50,0 

Daha önce ruhsal hastalıklar 

hakkında bilgi alma durumu 
    

Hayır 11 36,7 11 36,7 

Evet 19 63,3 19 63,3 

Daha önce ruhsal hastalıklar 

hakkında bilgi edinme 

kaynakları*** 

    

Televizyondaki haberlerden, 

sinemadan, filmlerden, 

talkshowlardan 

20 66,7 19 63.3 

   Arkadaşlarımdan 3 10,0 3 10,0 

    İnternetten 11 36,7 9 30,0 

Ailemden 6 20,0 9 30,0 

Okuldaki öğretmenlerimden 6 20,0 3 10,0 

    Diğer  1 3,3 5 16,7 

    Kitaptan 1 3,3 2 6,7 

    Gözlemlerimden               -              -  1 3,3 

    Psikiyatristten               -              -  3 10,0 

     
*Yüzdeler sadece destek alanların sayısı üzerinden hesaplanmıştır, Deney:1, Kontrol: 9 kişi.  

** Yüzdeler sadece ailede hastalık öyküsü olanların sayısı üzerinden hesaplanmıştır, Deney:2, Kontrol: 4 kişi. 

*** Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 
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Tablo 4-2 (Devam): Öğrencilerin Psikiyatrik Konulara ĠliĢkin Özellikleri 
 

 

                    Özellikler             Özellik  

            Deney Grubu  

        (n: 30) 

          Kontrol Grubu  

      (n: 30) 

   Sayı         %        Sayı        % 

Ruhsal hastalığı olan bireylerin 

hukuki hakları hakkındaki 

düĢünceleri 

    

Diğer bireylerle aynı haklara 

sahiptirler 
11 36,7 4 13,3 

Tedavileri bitene kadar hukuki 

özgürlükleri olmamalıdır 
10 33,3 14 46,6 

Tedavi olsalar da bazı hukuki 

hakları sınırlandırılmalıdır 
9 30,0 12 40,0 

Sık duydukları veya bildikleri bir 

ruhsal hastalık varlığı 
    

Hayır 4 13,3 6 20,0 

Evet 26 86,7 24 80,0 

Bilinen ruhsal hastalıklar***     

Alzheimer 1 3,3   

Şizofreni 24 80,0 19 63,3 

Paranoya 1 3,3   

Sosyal Fobi 1 3,3   

Depresyon              -              -  3 10,0 

Panik Atak              -              -  1 3,3 

Melankoli              -              -  1 3,3 

Obsesif Kompulsif Bozukluk              -              -  2 6,7 

Parkinson              -              -  1 3,3 

Sinir bozukluğu              -              -  1 3,3 

Down              -              -  1 3,3 

Tehlikeli olduğunu düĢündükleri 

ruhsal hastalık varlığı 
    

Hayır 8 26,7 6 20,0 

Evet 22 73,3 24 80,0 

Tehlikeli olduğunu düĢündükleri 

ruhsal hastalıklar 
    

Yok 8 26,7 6 20,0 

Coğu tehlikeli 1 3,3   

Delilik 2 6,7   

Şizofreni 19 63,3 18 60,0 

Akli dengesini yitirme              -               -  1 3,3 

Down              -               -  1 3,3 

Panik Atak              -               -  1 3,3 

Bütün psikolojik sorunlar               -               -  1 3,3 

Psikopatlık              -               -  1 3,3 

Bilmiyor              -               -  1 3,3 

     
*Yüzdeler sadece destek alanların sayısı üzerinden hesaplanmıştır, Deney:1, Kontrol: 9 kişi.  

** Yüzdeler sadece ailede hastalık öyküsü olanların sayısı üzerinden hesaplanmıştır, Deney:2, Kontrol: 4 kişi. 

*** Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 
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Tablo 4-2 (Devam): Öğrencilerin Psikiyatrik Konulara ĠliĢkin Özellikleri 

 

 

                    Özellikler             Özellik  

            Deney Grubu  

        (n: 30) 

          Kontrol Grubu  

      (n: 30) 

   Sayı         %        Sayı        % 

Ruhsal hastalığı olan bireylerle 

birlikte yaĢamak o kiĢide ruhsal 

hastalık oluĢmasına neden olur 

mu? 

    

   Hayır 11 36,7 15 50,0 

   Evet 19 63,3 15 50,0 

Ruhsal hastalığı olan bir bireye/ 

bireylere karĢı yaĢadığı 

duygular*** 

    

Korku 13 43,3 16 53,3 

Acıma 15 50,0 17 56,7 

Utanma - - 3 10,0 

Şefkat 16 53,3 17 56,7 

Dikkatli ve duyarlı 3 10,0             1          3,3 

Onlara dışardaki insanlara 

davrandığım gibi davranırım/ 

benim için farklı biri olmaz 

2 6,6 1 3,3 

Ruhsal hastalıkların sebepleri 

hakkındaki görüĢleri*** 
    

    Genetik ve kalıtsal durum 18 60,0 15 50,0 

Çocuklukta yaşanmış olaylar 24 80,0 28 93,3 

Büyü ve dinsel sorunlar 3 10,0 8 26,7 

Kişinin şiddet görmesi           22 73,3 21 70,0 

Diğer              1 3,3 1 3,3 

Kişilik, karakteri, olayları 

değerlendirme şekli 
            1 3,3 - - 

Sosyal ilişkileri              -              -  1 3,3 

     
* Yüzdeler sadece destek alanların sayısı üzerinden hesaplanmıştır, Deney:1, Kontrol: 9 kişi.  

** Yüzdeler sadece ailede hastalık öyküsü olanların sayısı üzerinden hesaplanmıştır, Deney:2, Kontrol: 4 kişi. 

*** Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 
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Tablo 4-2 (Devam): Öğrencilerin Psikiyatrik Konulara ĠliĢkin Özellikleri 

 

 

                    Özellikler             Özellik  

            Deney Grubu  

        (n: 30) 

          Kontrol Grubu  

      (n: 30) 

   Sayı         %        Sayı        % 

Bir arkadaĢınız/yakınınız/ 

komĢunuz ruhsal sorun 

yaĢadığında öncelikle kimden 

yardım alırsınız?  

    

Doktor 9 30,0 12 40,0 

Psikiyatrist 20 66,6 20 66,6 

Hemşire - - - - 

Hoca 2 6,7 5 16,7 

Diğer  6 20,0 5 16,7 

Ailem 2 6,7 1 3,3 

Annem 2 6,7 1 3,3 

Öğretmen 1 3,3             -            -  

Yakınlarım             1 3,3             -              -  

Abim              -              -  1 3,3 

Psikolog              -              -  1 3,3 

Arkadaşım              -              -  1 3,3 

Ruh ve Sinir Hastalıkları 

Hastanelerinin bulunduğu 

iller/ilçeler de oturmak sizi 

sıkıntıya sokar mı? 

    

Hayır 25 83,3 29 96,7 

Evet 5 16,7 1 3,3 

     
* Yüzdeler sadece destek alanların sayısı üzerinden hesaplanmıştır, Deney:1, Kontrol: 9 kişi.  

**Yüzdeler sadece ailede hastalık öyküsü olanların sayısı üzerinden hesaplanmıştır, Deney:2, Kontrol: 4 kişi. 

*** Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

 

  Öğrencilerin psikiyatrik konulara ilişkin özellikleri Tablo 4-2‟de 

incelendiğinde, „Daha önce psikiyatrik destek aldınız mı?‟ sorusuna, deney grubunun 

% 96,7‟sinin hayır ve % 3,3‟ünün evet yanıtını verdikleri görüldü. Destek alan kişi 

destek türünü ilaç kullanma olarak (% 100,0, n=1) belirttiği saptandı. Kontrol 

grubunda ise bu soruya öğrencilerin % 70,0‟inin hayır ve % 30,0‟unun evet yanıtını 

verdiği belirlendi. Evet diyen öğrencilerin destek türleri % 66,7 bir uzmana gitme, % 

11,1 rehber öğretmenden yardım alma, % 11,1 uzmana gitme ve ilaç kullanma ve % 

11,1 uzmana gitme, ilaç kullanma ve hastanede yatma olarak ifade ettikleri saptandı. 

 

  Öğrencilerin psikiyatrik soygeçmişleri incelendiğinde, deney grubunun % 

93,3‟ünün ailesinde ruhsal hastalık tanısı konmuş bir bireyin olmadığı ve % 6,7‟sinin 

ise ailesinde ruhsal tanı almış bir birey var olduğunu saptandı. Kontrol grubunda ise 
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% 86,7‟sinin ailesinde ruhsal hastalık tanısı almış birey olmadığı ve % 13,3‟ünün 

ailesinde ruhsal hastalık tanısı almış biri olduğu görüldü. Deney grubundaki 

öğrencilerin ailesinde ruhsal hastalığa sahip bireylerin tanıları % 50,0‟si Paranoya ve 

% 50,0‟si Şizofreni olarak tanımlarken, kontrol grubundaki öğrencilerin ise % 

25,5‟ünün Depresyon ve Panik Atak, % 25,5‟nin Obsesif Kompulsif Bozukluk olarak 

tanımladıkları % 50,0‟sinin ise tanıyı bilmedikleri belirlendi.  

         

  Hem deney hem de kontrol grubunun % 63,3‟ü daha önce ruhsal hastalıklar 

hakkında bilgi edindikleri, % 36,7‟sinin ise daha önce bilgi edinmedikleri görüldü. 

Bilgi edinme kaynakları incelendiğinde deney grubunun % 66,7‟sinin televizyondan, 

sinemadan, filmlerden, talkshowlardan, % 36,7‟sinin internetten, % 20,0‟sinin 

ailesinden, % 20,0‟sinin öğretmenlerinden ve % 3,3‟ünün kitaplardan, kontrol 

grubunun ise % 66,3‟ünün televizyondan, sinemadan, filmlerden, talkshowlardan, % 

30,0‟unun internetten, % 30,0‟unun ailesinden, % 10,0‟unun öğretmenlerinden, % 

10,0‟unun psikiyatristten, % 6,7‟sinin kitaplardan ve % 3,3‟ünün gözlemlerinden 

öğrendikleri saptandı. 

 

Ruhsal hastalığı olan bireylerin hukuki hakları hakkındaki görüşleri 

incelendiğinde deney grubunun % 36,7‟si “diğer bireylerle aynı haklara sahiptirler”, 

%33,3‟ü “tedavileri bitene kadar hukuki özgürlükleri olmamalıdır”   ve % 30,0‟u. “tedavi 

olsalarda bazı hukuki hakları sınırlandırılmalıdır” , kontrol grubunun ise % 

46,6‟sı“tedavileri bitene kadar hukuki özgürlükleri olmamalıdır”  , % 40,0‟ı “tedavi olsalarda 

bazı hukuki hakları sınırlandırılmalıdır” ve % 13,3‟ü “diğer bireylerle aynı haklara sahiptirler”  

yanıtlarını seçtikleri görüldü. 

 

Deney grubunun % 86,7‟sinin, kontrol grubunun ise % 80,0‟inin sık 

duydukları ve bildikleri bir ruhsal hastalık olduğu görüldü. Öğrencilere bildikleri 

ruhsal hastalıklar sorulduğunda deney grubunun % 80,0‟inin Şizofreni, % 3,3‟ünün 

Alzheimer, % 3,3‟ünün Paranoya ve % 3,3‟ünün Sosyal Fobi yanıtlarını verdikleri, 

kontrol grubunun ise % 63,3‟ünün Şizofreni, % 10,0‟nun Depresyon, % 6,7‟sinin 

Obsesif Kompulsif Bozukluk, % 3,3‟ünün Panik Atak, % 3,3‟ünün Melankoli, % 

3,3‟ünün Parkinson, % 3,3‟ünün Sinir Bozukluğu ve % 3,3‟ünün Down yanıtını 

verdikleri saptandı. 
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Deney grubunun % 73,3‟ünün, kontrol grubunda % 80,0‟nin tehlikeli 

olduğunu düşündükleri bir ruhsal hastalık olduğu belirlendi. Deney grubunun % 

63,3‟ünün Şizofreniyi ve % 3,3‟ü ise ruhsal hastalıkların çoğunu tehlikeli bulduğu 

görüldü. Kontrol grubunun % 60,0‟i Şizofreniyi, % 3,3‟ü bütün psikolojik sorunları, 

% 3,3‟ü Psikopatlığı tehlikeli bulduğunu belirtirken % 3,3‟ünün tehlikeli olduğunu 

düşündükleri ruhsal hastalığı bilmediğini ifade ettiği görüldü.  

 

Deney grubunun % 63,3‟ünün ruhsal hastalığı olan bireylerle birlikte 

yaşamanın birlikte yaşayan kişilerde ruhsal hastalık oluşmasına neden olacağını 

düşündüğü, % 36,7‟sinin ise oluşmayacağını düşündüğü belirlendi. Kontrol 

grubunun ise % 50,0‟sinin ruhsal hastalığı olan bireylerle birlikte yaşamanın birlikte 

yaşayan kişilerde ruhsal hastalık oluşmasına neden olacağını düşünürken % 50,0‟sinin 

oluşmayacağını düşündüğü görüldü. 

 

Öğrencilerin ruhsal hastalığı olan birey/bireylere karşı yaşadığı duygular 

incelendiğinde deney grubunun % 53,3‟ünün şefkat,  % 50,0‟sinin acıma, % 

43,3‟ünün korku, % 10,0‟nun dikkatli ve duyarlı ve % 6,6‟sının da „onlara dışardaki 

insanlara davrandığım gibi davranırım/benim için farklı biri olmaz‟ yanıtını verdikleri 

görüldü. Kontrol grubunda ise % 56,7‟sinin acıma, % 56,7‟sinin şefkat, % 53,3‟ünün 

korku, % 10,0‟unun utanma, % 3,3‟ünün dikkatli ve duyarlı ve % 3,3‟ünün „onlara 

dışardaki insanlara davrandığım gibi davranırım/benim için farklı biri olmaz‟ yanıtını verdikleri 

görüldü. 

 

Ruhsal hastalıkların sebepleri hakkındaki görüşleri incelendiğinde deney 

grubunun % 80,0‟inin çocukluktaki yaşanmış olaylar, % 73,3‟ünün kişinin şiddet 

görmesi, % 60‟ının genetik ve kalıtsal durum, % 10,0‟unun büyü ve dinsel sorunlar ve 

% 3,3‟ünün kişilik, karakteri, olayları değerlendirme şekli olarak açıkladığı saptandı. 

Kontrol grubunun % 93,3‟ünün çocukluktaki yaşanmış olaylar, % 70,0‟inin kişinin 

şiddet görmesi, % 50,0‟sinin genetik ve kalıtsal durum, % 26,7‟sinin büyü ve dinsel 

sorunlar ve % 3,3‟ünün de sosyal ilişkiler olarak açıkladığı görüldü. 
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Bir arkadaşı/yakını/komşusu ruhsal sorun yaşadığında öncelikle kimden 

yardım alacakları sorulduğunda, deney grubunun % 66,6‟sının psikiyatristten, % 

30,0‟unun doktordan, % 6,7‟sinin hocadan, % 6,7‟sinin ailesinden, % 6,7‟sinin 

annesinden, % 3,3‟ünün öğretmenlerinden, % 3,3‟ünün yakınlarından yardım 

isteyecekleri görüldü. Kontrol grubunun ise % 66,6‟sının psikiyatristten, % 40,0‟ının 

doktordan, % 16,7‟sinin hocadan, % 3,3‟ünün ailesinden, % 3,3‟ünün annesinden, % 

3,3‟ünün abisinden, %3,3‟ünün psikologdan ve % 3,3‟ünün arkadaşından yardım 

isteyeceği saptandı.  

 

Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanelerinin bulunduğu il/ilçede oturmaktan deney 

grubunun % 83,3‟ü rahatsız olmayacağını ifade ederken, % 16,7‟sinin rahatsız 

olacağını ifade ettiği görüldü. Kontrol grubunun ise % 96.7‟si rahatsız olmayacağını 

ve % 3,3‟ü rahatsız olacağı ifade ettikleri görüldü.  
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4.2. Öğrencilerin Sosyal Mesafe Ölçeği ve Ruhsal Hastalıklara Yönelik Ġnanlar 

Ölçeği Puan Ortalamaları 

 

Tablo 4-3. Öğrencilerin Eğitim Öncesi ve Eğitim Sonrası SMÖ Puan Ortalamaları 

     Gruplar 
Eğitim Öncesi Eğitim Sonrası 

 t* P 
 ± SS  ± SS 

   Deney (n: 30) 70,67 ± 15,00 61,47 ± 20,25 3,977 ,000 

   Kontrol (n: 30) 72,83 ± 14,99 74,43 ± 15,61 1,106 ,278 

*: bağımlı gruplarda t testi, serbestlik derecesi (sd): 29  

 

  Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin Sosyal Mesafe Ölçeği (SMÖ) puan 

ortalamaları karşılaştırıldığında deney grubundaki öğrencilerin eğitim öncesi ve 

eğitim sonrası elde edilen SMÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark olduğu saptandı (p<,001, Tablo 4-3). Öğrencilerin eğitim sonrası SMÖ puan 

ortalamaları eğitim öncesine göre daha düşük bulundu. Kontrol grubundaki 

öğrencilerin ilk ve ikinci uygulama SMÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olmadığı saptandı (p>,05, Tablo 4-3). 

 

Tablo 4-4. Öğrencilerin Eğitim Öncesi ve Eğitim Sonrası RHĠÖ ve Alt boyutlarının Puan 

Ortalamaları 

   Ölçek ve Gruplar 
Eğitim Öncesi Eğitim Sonrası 

         t* P 
 ± SS  ± SS 

  RHĠÖ(toplam puan)     

Deney (n: 30) 59,67 ± 13,34 53,20 ± 19,69 2,468 ,020 

Kontrol (n: 30) 58,37 ± 11,08 60,97 ± 12,40 1,827 ,078 

  RHĠÖ Alt Boyutları     

1. Tehlikeli     

Deney (n: 30) 25,60 ± 6,17 21,33 ± 8,02 3,899 ,001 

Kontrol (n: 30) 24,50 ± 5,24 24,73 ± 5,77   ,287 ,776 

2.Çaresizlik ve KiĢilerarası 

ĠliĢkilerde Bozulma 
    

      Deney (n: 30) 31,40 ± 7,73 29,57 ± 11,21 1,105 ,278 

      Kontrol (n: 30) 31,50 ± 7,07 33,10 ± 7,57 1,770 ,087 

3.Utanma     

      Deney (n: 30) 2,67 ± 2,59 2,30 ± 2,45   ,967 ,341 

      Kontrol (n: 30) 2,37 ± 2,28 3,13 ± 2,49 1,944 ,062 
*: bağımlı gruplarda t testi, serbestlik derecesi (sd): 29  

  

  Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası 

Ruhsal Hastalığa Yönelik Ġnançlar Ölçeği (RHĠÖ) ve altboyutlarının puan 
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ortalamaları karşılaştırıldı. Deney grubundaki öğrencilerin eğitim sonrası RHĠÖ 

puan ortalamalarının eğitim öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde 

düştüğü saptandı (p<,05, Tablo 4-4). Kontrol grubundaki öğrencilerin RHİÖ‟nün ilk 

ve ikinci uygulamalar puan ortalamaları arasında ise anlamlı farkın olmadığı saptandı 

(p>,05, Tablo 4-4). 

  Deney grubundaki öğrencilerin RHİÖ tehlikeli altboyutu puan 

ortalamalarının, eğitim sonrasında puan ortalamalarının eğitim öncesine göre anlamlı 

olarak düştüğü (p<,01), kontrol grubundaki öğrencilerin ise iki ölçüm puanları 

arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p>,05, Tablo 4-4).  

  Hem deney grubu hem de kontrol grubundaki öğrencilerin RHİÖ‟nün 

çaresizlik ve kiĢilerarası iliĢkilerde bozulma (ÇKĠB) altboyutunun iki ölçüm puan 

ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı saptandı (p> ,05, Tablo 4-4).  

  RHİÖ‟nün utanma altboyutunda da, hem deney grubu hem de kontrol 

grubundaki öğrencilerin ilk ve ikinci uygulama puan ortalamaları arasında anlamlı 

fark olmadığı saptandı (p>,05, Tablo 4-4). 
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5. TARTIġMA 

Çoğu ruhsal hastalık ergenlik döneminde başlayarak, ilk yetişkinlik döneminde 

ortaya çıkar. Ergenlik döneminde stigma nedeniyle psikiyatrik yardım alamama isteği 

hastalıkların kronikleşmesine ve prognozun olumsuz seyrine neden olmaktadır. 

Yapılan kalitatif ve kantitatif araştırmalar sonucunda gençlerin ruhsal hastalıkları 

damgaladıkları görülmüştür (Pinto-Foltz ve Longston 2009).  

Corrigan stigma ile mücadelede programlarında, stigma ve ayrımcılığı protesto 

etmek, ruhsal hastalıklar hakkında eğitim vermek ve halkın ruhsal hastalığı olan 

bireylerle temas etmesinin sağlanmasının etkili olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca medya 

ile işbirliği yapmanın ve toplumda odak gruplarla çalışmanın daha faydalı olduğunu 

belirtmiştir (Byrne 2000; Alberta-Florez 2003). 

Eğitimler halkın ruhsal hastalıklar hakkında daha bilgili olmasını sağlar. 

Eğitimin stigmayı azalttığı yapılan çalışmalarda görülmüştür (Rahman ve ark. 1998; 

Crisp ve ark. 2000; Pinfold ve ark. 2003, Gaebel ve ark. 2003; Stuhlmiller 2003; 

Altınoğlu ve ark. 2006). Araştırmalarda eğitimin ruhsal hastalıkların daha iyi 

anlaşılmasını; negatif düşüncelerin, stigma ve ayrımcılığın azalmasını sağladığı ve 

olumlu tutumların oluşumu üzerine etkili olduğu görülmüşür. Eğitim programlarının 

özellikle üniversite mezunları, üniversite öğrencileri, lise öğrencileri, toplumdaki 

önemli kişiler ve ruhsal sorunları olan bireyler için yapılması önerilmektedir. Ayrıca 

halkın ruhsal hastalığı olan kişilerle temas etmesinin gerektiği belirtilmektedir 

(Corrigan ve Watson 2002). 

Bu bilgiler doğrultusunda bu çalışma, lise öğrencilerinde şizofreniye yönelik 

bilgilendirme eğitiminin sosyal mesafe ve tutum üzerine etkisini belirlemek amacıyla 

planlanmıştır. 

  

Tartışma dört bölümden oluşmaktadır; 

Birinci bölümde; öğrencilerin bireysel özelliklerinin tartışılması, 

Ġkinci bölümde; öğrencilerin SMÖ ve RHİÖ puan ortalamalarının tartışılması 

yer almaktadır. 
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5.1. Öğrencilerin Bireysel Özelliklerinin TartıĢılması (Tablo 4-1 ve Tablo 4-2) 

Öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri incelendiğinde (Tablo 4-1); 

Araştırmada öğrencilerin cinsiyetleri incelendiğinde deney grubunun % 

66,7‟si erkek (n=20) ve % 33,3‟ü kız (n=10), kontrol grubunun % 56,7‟sinin kız 

(n=17) ve % 43,3‟ünün erkek (n=13) olduğu görüldü  (Tablo 4-1) ve öğrencilerin yaş 

grupları incelendiğinde deney ve kontrol grubunun büyük çoğunluğunun 16 

yaşlarında olduğu görüldü (Tablo 4-1). Rahman ve arkadaşlarının (1998) Pakistan‟da 

okul ruh sağlığı programının ruhsal hastalıklara yönelik damgalamayı azaltmadaki 

etkisini ölçmek amacıyla yaptıkları çalışmalarında araştırmaya katılan öğrencilerin 

deney ve kontrol gruplarında kız ve erkek sayılarının eşit olduğu, homojen olarak 

alındıkları ve  12-16 yaş aralığında olduğu belirtilmiştir. Schulze ve arkadaşlarının 

(2003) damgalanmayı azaltmaya yönelik öğrencilerle yaptıkları çalışmada, 

araştırmaya alınan öğrencilerin yaş aralığının 14-18 olduğu saptanmıştır. Pinfold ve 

arkadaşlarının (2003), Güney İngiltere WPA kapsamında damgalamayı azaltmak 

amacıyla yapılan okul ruh sağlığı çalışmasına katılan öğrencilerin % 73‟ünün kız 

olduğu ve 14-15 yaşlarında oldukları  görülmüştür. Chandra ve Minkovitz (2006), ruh 

sağlığı servislerini kullanmada cinsiyetler arasındaki farkı incelemek amacıyla 

yaptıkları çalışmada 274 ergenin, 136‟sının kız, 138‟inin erkek olduğu belirtilmiştir. 

Ay ve arkadaşlarının (2006), tıp eğitiminin stigmaya etkisini inceledikleri 

çalışmalarında, örneklemin % 47,4‟ü kız, % 52,6‟sı erkektir. Altındağ ve 

arkadaşlarının (2006) Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nde tıp öğrencilerinde antistigma 

programının şizofrenisi olan bireylere yönelik tutumda etkisini belirlemek amacıyla 

yaptıkları çalışmalarında, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin büyük 

çoğunluğunun erkek olduğu görülmüştür. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) adrese 

dayalı nüfus kayıt sistemi 2009 yılı sonuçlarına göre 15-19 yaş arası nüfus, toplam 

nüfusun % 8,59‟unu oluşturmaktadır. Yaş gruplarına göre nüfus dağılımı 

incelendiğinde 15-19 yaş arası grubun en fazla yüzdelik dilime sahip yaş gruplarından 

birisi olduğu görülmektedir (TUİK 2009). Araştırma bulguları literatür bulguları ile 

benzerlik göstermektedir.  
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Araştırmada deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin büyük çoğunluğunun 

çekirdek aileye sahip olduğu belirlendi. Öğrencilerin en uzun yaşadıkları yerler 

sorulduğunda deney grubunun tamamının kent, kontrol grubunun ise büyük 

çoğunluğunun kent yanıtını verdikleri görüldü. Erbaydar ve Çilingiroğlu‟nun (2010), 

tıp fakültesi öğrencileriyle yaptıkları çalışmalarında öğrencilerin büyük çoğunluğunun 

en uzun yaşanan yerleşim türünü il merkezi olarak tanımladıkları belirtilmiştir. 

Çalışma sonuçları Erbaydar ve Çilingiroğlu‟nun (2010) sonuçları ile paralellik 

göstermektedir. 

Deney grubundaki öğrencilerin yaklaşık yarısının ekonomik durumlarını iyi 

ve yaklaşık yarısının ekonomik durumlarını orta olarak algıladıkları görüldü. Kontrol 

grubunun ise yarıdan fazlasının ekonomik durumlarını orta olarak algıladıkları  

belirlendi (Tablo 4-1).  

Öğrencilerin psikiyatrik konulara iliĢkin özellikleri incelendiğinde (Tablo 

4-2); 

Öğrencilerin daha önce psikiyatrik destek alma durumu ve destek türü  

incelendiğinde  deney grubundaki öğrencilerin %3,3‟ü (n=1), kontrol grubunun ise 

% 30‟u (n=10) daha önce psikiyatrik destek almıştır. Deney grubunda ilaç kullanma, 

kontrol grubunda ise bir uzmana gitme, rehber öğretmenden yardım alma, bir 

uzmana gitme ve ilaç kullanma, bir uzmana gitme, ilaç kullanma ve hastanede yatma 

gibi destek türleri aldıkları saptandı (Tablo 4-2). Çalışmada, öğrencilerin ailelerinde 

tanı konmuş ruhsal hastalığı olan birey varlığı ve tanıları incelendiğinde deney 

grubunun ailesinde ruhsal hastalık konmuş birey varlığı % 6,7 iken, kontrol 

grubunda 13,3‟tür. Tanılar incelendiğinde deney grubundaki öğrencilerin ailelerinde 

paranoya ve şizofreni, kontrol grubunun ailelerinde ise depresyon ve panik atak, 

obsesif-kompulsif bozukluğun var olduğu belirlendi (Tablo 4-2). Özmen ve 

arkadaşlarının (2004b) Manisa‟da hemşirelik öğrencilerinin şizofreni ve depresyona 

yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yaptıkları tanımlayıcı araştırmada 

öğrencilerin % 4,9‟unun özgeçmişinde ruhsal tedavi aldığı ve % 22.8‟inin yakınlarında 

ruhsal tedavi öyküsü olduğu görülmektedir. Kayahan‟ın (2009), Şanlıurfa sağlık 

yüksek okulu öğrencileriyle psikiyatri eğitiminin tutuma etkisini araştırmak amacıyla 

yaptığı çalışmada öğrencilerin % 3,4‟ü ruhsal tedavi almış olduğu ve % 18,6‟sının 

yakınlarının ruhsal tedavi gördüğü belirtilmiştir. Erbaydar ve Çilingiroğlu‟nun (2010) 
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tıp fakültesi öğrencileriyle yaptıkları çalışmalarında 1. sınıf tıp fakültesi öğrencilerinin 

% 4,2 ve altıncı sınıf öğrencilerinin % 7,4‟ünün ruhsal sağlık sorun yaşadığı, 1. sınıf 

öğrencilerinin % 14,3‟ünün ve 6. sınıf öğrencilerinin % 27,7‟sinin ailelerinde ruhsal 

sağlık sorunu yaşayan kişi olduğu belirtilmiştir. Çalışma bulguları  diğer araştırma 

bulguları ile paralellik göstermektedir (Özmen ve ark. 2004; Kayahan 2009; Erbaydar 

ve Çilingiroğlu 2010). 

Öğrencilerin daha önce ruhsal hastalıklar hakkında bilgi alma durumu 

incelendiğinde, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin yarısından çoğunun ruhsal 

hastalıklar hakkında bilgi aldıklarını ifade ettikleri belirlendi. Bilgi edinme kaynakları 

incelendiğinde, deney ve kontrol grubunun yarısından fazlasının medyadan bilgi 

aldıkları görüldü (Tablo 4-2).  

Öğrencilerin ruhsal hastalığı olan bireylerin hukuki hakları hakkındaki 

düşünceleri incelendiğinde, deney ve kontrol grubunun ruhsal hastalığı olan 

bireylerin hukuki hakları konusunda kısıtlayıcı oldukları görüldü (Tablo 4-2).  

Ruhsal hastalıklar içinde en çok bilinen, en çok sosyal olarak reddedilen ve 

tehlikeli olduğu düşünülen hastalığın şizofreni olduğu görülmüştür. Bu çalışmada 

öğrencilerinin eğitim öncesi deney grubunun büyük çoğunluğu ve kontrol 

grubunun yarısından fazlasının sık duydukları ve bildikleri ruhsal hastalık varlığı 

sorusuna evet yanıtını deney grubunun ve kontrol grubunun yarıdan fazlasının 

tehlikeli olduğunu düşündükleri ruhsal hastalık varlığı sorusuna şizofreni yanıtı 

verdikleri görüldü (Tablo 4-2).  Özmen ve arkadaşlarının (2004b) Sağlık Yüksekokulu 

öğrencileriyle yaptıkları çalışmalarında akıl hastalığı ve ruhsal hastalık kavramlarının 

farklı anlamlar taşıyacak şekilde kullanıldığını ve akıl hastalığı kavramının daha 

damgalayıcı anlamlar  taşıdığını, bu nedenle de  sağlık çalışanlarının hastalarla 

iletişiminde  „akıl hastalığı‟ terimini artık kullanmamalarının uygun olacağı 

düşündürtmektedir. Ayrıca katılımcıların çoğunluğu depresyon olgu örneğini ruhsal 

hastalık, şizofreni olgu örneğinin ise  akıl hastalığı olarak tanımladığı görülmüştür. 

Şizofreni olgu örneğini akıl hastalığı olarak nitelendiren deneklerin, ruhsal hastalık 

olarak nitelendiren deneklere oranla hastaların toplum içinde serbest dolaşmaları, 

şizofrenili bir hastayı komşu olarak kabul etme ve evlerini kiraya verme konusunda 

daha olumsuz tutumlara sahip olduğu ve bu deneklerde şizofrenili hastaların saldırgan 

olduğu inancının daha fazla bulunduğu görülmüştür. Akdede ve arkadaşlarının (2004) 
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gençlerde şizofreniyi damgalama düzeyini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, 

araştırmaya katılan tıp fakültesi 1. ve 2. sınıf öğrencileri ile üniversite sınavı için 

dersaneye giden öğrencilerin verilen olgu örneğinin şizofreni tanısı söylendikten 

sonra, olguya verilen olumlu düşüncelerin ve tutumların olumsuz yönde değiştiği 

görülmüştür. Bu araştırma gençlerde şizofreniye yönelik damgalanmanın varlığını 

desteklemektedir. Erbaydar ve Çilingiroğlu‟nun (2010) tıp fakültesi öğrencileriyle 

yaptıkları çalışmada, birinci sınıf öğrencilerinin bildikleri ruhsal  hastalığın % 47,6‟yla 

şizofreni olduğu saptanmıştır. Araştırma bulguları diğer araştırma bulguları ile 

paralellik göstermektedir (Özmen ve ark. 2004; Akdede ve ark. 2004; Erbaydar ve 

Çilingiroğlu 2010) Gençlerin ruhsal hastalıklar içinde en çok duydukları, yanlış 

bildikleri, tehlikeli olduğunu düşündükleri ve onları ürküten hastalığın şizofreni 

olduğu, şizofreniye yönelik damgalama ve ayrımcılığın var olduğu görülmektedir. 

Öğrencilerin ruhsal hastalığı olan bireylerle birlikte yaşama hakkındaki 

düşünceleri incelendiğinde deney grubundaki öğrencilerin çoğunluğunun ruhsal  

hastalığı olan bireylerle birlikte yaşamanın o kişide ruhsal hastalık oluşmasına neden 

olmayacağını düşünürken,  kontrol grubunun ise yarısı ruhsal  hastalığı olan 

bireylerle birlikte yaşamanın o kişide ruhsal hastalık oluşmasına neden olmayacağını 

düşünmektedir (Tablo 4-2). Sağduyu ve arkadaşlarının (2001) yetişkinlerle şizofreniye 

yönelik tutumu belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, örneklemin % 3‟ünün ve  

Taşkın ve arkadaşlarının (2002) kırsal bir bölgede yaşayan yetişkinlerin şizofreniye 

yönelik tutumlarını incelediği çalışmada, örneklemin % 13,5‟inin şizofreninin bulaşıcı 

bir hastalık olduğunu düşündükleri belirtilmiştir. Erbaydar ve Çilingiroğlu‟nun (2010) 

tıp fakültesi öğrencileri ile yaptıkları çalışmalarında, 2. sınıf öğrencilerinin % 

42,3‟ünün hastalarının aileleriyle ailelerinin evinde ve % 38,1‟i ie gözlem altında, 6. 

sınıf öğrencilerinin ise % 61,4‟ünün aileleriyle ailelerinin evinde ve % 20,3‟ünün 

gözlem altında yaşamaları gerektiğini belirttikleri görülmektedir. Bu bilgiler 

doğrultusunda araştırma bulguları literatürle paralellik göstermektedir (Sağduyu ve 

ark. 2001; Taşkın ve ark. 2002; Erbaydar ve Çilingiroğlu 2010). 

Öğrencilerin ruhsal hastalığı olan birey/bireylere karşı yaşadığı duygular 

incelendiğinde deney ve kontrol grubunun  sırasıyla en çok şefkat, acıma ve korku 

yanıtlarını verdikleri görüldü (Tablo 4-2). Angermeyer ve Matschinger (2003b) 

toplumun şizofreni ve depresyona yönelik tutumlarını incelediği çalışmada, şizofreni 
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hastalarına daha çok acıma ve korku hissedildiğini belirtmiştir. Corrigan ve 

arkadaşlarının (2005) lise öğrencilerinin ruhsal hastalıklara ve alkol bağımlılığına 

yönelik tutumlarını belirledikleri çalışmalarında, suçluluk ve tehlikeli duygularının 

damgalamada önemli iki değişken olduğu vurgulanmıştır. Bilge (2008) ruhsal 

sorunları olan bireylere yönelik en çok yaşanan duygunun sıkıntı olduğunu 

belirtmiştir. Aydöner‟in  (2009) İstanbul‟da psikiyatri kliniklerinde çalışan 

hemşirelerle yaptığı çalışmada hemşirelerin ruhsal sorunları olan bireylere yönelik 

üzüntü, acıma ve korku duygularını yaşadıkları belirlenmiştir. Erbaydar ve 

Çilingiroğlu‟nun (2010) tıp fakültesi öğrencileriyle yaptıkları çalışmalarında, 

öğrencilerin ruhsal sağlık sorunu bulunan kişilere yönelik duyguları incelendiğinde 1. 

sınıf öğrencilerinin % 33,9‟u tedirginlik,% 31,5‟ı merak ve  % 28,6 acıma, 6. sınıf 

öğrencilerin ise % 26,7‟sinin acıma, % 22,8‟inin merak, % 20,3‟ünün tedirginlik 

yanıtını seçtikleri görülmüştür. Araştırma bulguları literatürle benzerlik göstermektedir 

(Angermeyer ve Matschinger 2003; Corrigan 2005; Bilge 2008; Aydöner 2009; 

Erbaydar ve Çilingiroğlu 2010) . Ruhsal sorunları olan bireylere yönelik duyguların 

daha çok negatif özellikler taşıdığı görülmektedir. 

Öğrencilerin ruhsal hastalıkların sebepleri hakkındaki görüşleri incelendiğinde 

deney grubunun yarıdan fazlasının çocuklukta yaşanmış olaylar, kişinin şiddet 

görmesi ve genetik ve kalıtsal durum, kontrol grubunun ise çocuklukta yaşanmış 

olaylar, kişinin şiddet görmesi, genetik ve kalıtsal durum ve büyü ve dinsel sorunlar 

olarak belirlendi (Tablo 4-2). Bailey (1999), 11-17 yaşlarındaki öğrencilerle yaptığı 

çalışmada, öğrencilerin ruhsal hastalıkların nedenlerine yönelik düşünceleri 

incelendiğinde % 40,59‟unun stres, % 26,73‟ünün genetik, % 25,74‟ünün çocuklukta 

yaşanmış travmatik olaylar (taciz ve baskı) nedenlerden kaynakladığını ifade ettikleri 

görülmektedir. Kayahan‟ın (2009) hemşirelik öğrencileriyle yaptığı çalışmada, 

„şizofreninin kişilik yapısının zayıflığından kaynaklanmaktadır‟ maddesine 2. ve 3. 

sınıfların % 66,7‟si ve 4. sınıfların % 34,5‟i katılıyorum yanıtını ve „şizofreninin 

sosyal sorunlardan kaynaklanmaktadır‟ maddesine 2. ve 3. sınıfların % 83,3‟ü ve 4. 

sınıfların 55.2‟si katılıyorum yanıtını verdikleri görülmektedir. Erbaydar ve 

Çilingiroğlu‟nun (2010), tıp fakültesi öğrencileriyle yaptıkları çalışmalarında, ruhsal 

sağlık sorunlarının nedenlerini 1. Sınıf öğrencilerinin % 74,4‟ü çevre ve genetik, % 

23,2‟si çevre ve yaşam koşulları ve % 14,9‟u sinir sistemi hasarı, 6. sınıf 

öğrencilerinin % 88,6‟sının çevre ve genetik, % 87,1‟inin çevre ve yaşam koşulları ve 
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% 61,4‟ünün sinir sistemi hasarı olarak tanımladıkları saptanmıştır.. Araştırma 

bulguları ile literatür çalışmaları paralellik göstermektedir (Bailey 1999; Kayahan 

2009; Erbaydar ve Çilingiroğlu 2010 ). Çalışma sonuçlarına göre ruhsal hastalıkların 

daha çok psikososyal nedenlere ortaya çıktığı düşünüldüğü görülmektedir. 

Öğrencilerin yakınları ruhsal sorun yaşadığında yardım alacakları kişiler 

incelendiğinde, deney grubunun yarısından fazlasının psikiyatrist yanıtını seçtikleri 

görülmekte, bunu doktor ve aile üyeleri, kontrol grubununda yarısından fazlasının 

psikiyatrist yanıtını verdiği, bunu da doktor, hoca ve yakınların takip ettiği görüldü. 

Hemşire yanıtını veren olmadığı saptandı (Tablo 4-2). Bailey‟in (1999) gençlerle 

yaptığı çalışmada, ruhsal sorunları kimlerin tedavi etmesi gerektiği sorusuna 

örneklemin % 22,22‟sinin doktor, % 19,19‟unun psikiyatrist, % 10,10‟unun hemşire 

ve % 21‟inin ise aile, arkadaş ve gönüllü yanıtını vediği görüldü. Sağduyu ve 

arkadaşlarının (2001) yetişkinlerle şizofreniye yönelik tutumu belirlemek amacıyla 

yaptıkları çalışmalarında, „şizofreni geçirdiğinizi düşünseydiniz napardınız‟ sorusuna 

doktor yanıtı veren kişilerin % 94,2‟sinin psikiyatr cevabını verdiği görülmüştür. 

Taşkın ve arkadaşlarının (2002) benzer çalışmalarında ise bu soruya yarısından 

fazlasının ruh sağlığı ve hastalıkları doktoru yanıtını verdiği görülmektedir. Özmen ve 

arkadaşlarının (2004b) hemşirelik öğrencileriyle yaptıkları çalışmalarında, şizofreni 

olgu örneğini akıl hastalığı olarak niteleyen öğrencilerin % 88,2‟sinin, ruhsal hastalık 

olarak niteleyenlerin ise % 68,2‟sinin bu örneğin doktora gitmesi gerektiğini 

düşündükleri belirtilmiştir. Hangi doktora öncelikli gidilmesi sorusuna olgu örneğini 

akıl hastalığı olarak nitelendirenlerin daha fazla psikiyatrist ve ruhsal hastalık olarak 

nitelendirenlerin daha fazla psikolog önerisinde bulunmuşlardır. Aydöner (2009) 

hemşirelerle yaptığı çalışmada, hemşirelerin büyük çoğunluğu bir yakını psikiyatrik 

belirti gösterdiğinde öncelikle yardım almak için psikiyatrsite başvuracağını 

belirtmiştir. Yapılan araştırmalarda genç ve yetişkinlerin ruhsal sorun yaşandığında  

yardım alacakları ve başvuracakları kişinin psikiyatrist olduğu görülmektedir. Bu bir 

yandan umut verici bulunmuşken; diğer yandan psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde 

temel sağlık hizmetlerinin yeterince ağırlığı olmadığı da dikkati çekmektedir (Sağduyu 

ve ark. 2001). Ayrıca halkın sağaltım seçenekleri konusunda bilgili olduğu halde, 

damgalanma nedeniyle psikiyatrik yardım almaktan çekinmektedir (Taşkın ve ark. 

2002). 
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Öğrencilerin Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanelerinin bulunduğu il/ilçelerde 

oturmak ile ilgili düşünceleri incelendiğinde, deney grubundaki öğrencilerin büyük 

çoğunluğu ve kontrol grubundaki öğrencilerin tamamına yakını  Ruh ve Sinir 

Hastalıkları Hastanelerinin bulunduğu il/ilçelerde oturmaktan rahatsızlık 

duymayacaklarını belirttikleri görüldü (Tablo 4-2). Bu soruya evet yanıtı veren 

öğrencilerin damgalanmaktan korktukları ve daha fazla damgaladıkları söylenebilir. 
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5.2. Öğrencilerin SMÖ ve RHĠÖ Puan Ortalamasının TartıĢılması  

Öğrencilerin SMÖ ve RHĠÖ puan ortalamaları incelendiğinde (Tablo 4-3 

ve Tablo 4-4);  

Bu çalışmada; öğrencilerin eğitim öncesinde SMÖ (Tablo 4-3), RHİÖ toplam 

puan ve alt boyutlarının puan ortalaması (Tablo 4-4) hem deney grubunda hem de 

kontrol grubunda yüksek olduğu görüldü.  

Aştı‟nın (1995) Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencilerin sahip oldukları 

psikiyatrik hasta imgesine ve psikiyatri hastasının bu grup içerisinde toplumsal 

reddedilmelerini saptamak amacıyla yaptığı çalışma sonucunda; toplumun genç 

nüfusunu oluşturan hemşire öğrencilerinin psikiyatri hastası ile yakın ilişkilere 

(dertleşme, aynı odayı paylaşma, uzun süre birlikte yolculuk yapma, evlenme gibi) 

sınırlamalar getirdiğini saptamıştır.  

Bailey‟in (1999) İngiltere‟de yaptığı 11-17 yaşları arasındaki gençlerin ruhsal 

hastalıklara yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yaptığı tanımlayıcı çalışmada, 

gençlerin hastaları „deli, çılgın, kaçık, gerizekalı, tuhaf, garip, dengesiz, spastik, 

çatlak‟ olarak tanımladıklarını ve sağaltım için büyük çoğunlukla hastanede yatmaları 

gerektiğini düşündükleri görülmüştür. Bailey gençlerin olumsuz tutumlarının 

değişmesinde, erken yaşlardaki eğitimin etkili olacağını ifade etmiştir.  

Yapılan çalışmalarda gençlerin ruhsal hastalıklara yönelik negatif düşüncelere 

ve olumsuz tutumlara sahip oldukları ve sosyal mesafe koyma isteklerinin olduğu 

görülmüştür. Araştırma bulguları literatürle paralellik göstermektedir (Aştı 1995; 

Bailey 1999).  

 

ġizofreniye yönelik bilgilendirme eğitim programının tutum ve sosyal 

mesafeye etkisi incelendiğinde (Tablo 4-3 ve Tablo 4-4);  

Lise öğrencilerinde şizofreniye yönelik bilgilendirme eğitim programının, 

öğrencilerin şizofreniye yönelik tutumlarını olumlu yönde değiştirdiği ve sosyal 

mesafeyi azalttığı görüldü.  Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin eğitim öncesi 

ve eğitim sonrası SMÖ puan ortalamaları karşılaştırıldığında, deney grubundaki 

öğrencilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası elde edilen SMÖ puan ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptandı (p<,001, Tablo 4-3).  Kontrol 
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grubundaki öğrencilerin ise eğitim öncesi ve eğitim sonrası elde edilen SMÖ puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptandı (p>,05, Tablo 

4-3).  Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası 

RHİÖ ve altboyutlarının puan ortalamaları karşılaştırıldığında, deney grubundaki 

öğrencilerin eğitim sonrası RHİÖ puan ortalamalarının eğitim öncesine göre 

istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde düştüğü saptandı (p<,05, Tablo 4-4). 

Kontrol grubundaki öğrencilerin RHİÖ‟nün eğitim öncesi ve eğitim sonrası puan 

ortalamaları arasında ise anlamlı farkın olmadığı görüldü (p>,05, Tablo 4-4). Deney 

grubundaki öğrencilerin RHİÖ tehlikeli altboyutu puan ortalamalarının, eğitim 

sonrasında eğitim öncesine göre anlamlı olarak düştüğü (p<,01), kontrol grubundaki 

öğrencilerin ise iki ölçüm puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı görüldü (p>,05, 

Tablo 4-4). Hem deney hem de kontrol grubundaki öğrencilerin eğitim öncesi ve 

eğitim sonrasındaki RHİÖ‟nün çaresizlik ve kişilerarası ilişkilerde bozulma (ÇKİB) ve 

utanma altboyutlarının puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı saptandı (p> 

,05, Tablo 4-4).   

WPA kapsamında Kanada, Avusturalya, Almanya, İtalya, Yunanistan, 

Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, Türkiye, Mısır ve İngiltere‟de ergenlere 

stigmayı azaltıcı girişimlerde ve eğitimlerde bulunulmuştur (Sartorius ve Schulze 

2010). Kanada‟da başlatılan bölgesel antistigma programında homojen odak gruplar 

seçilmiştir. Bu gruplar; polisler, hukuk adamları ve lise öğrencileridir. Programdaki 

amaç, eğitimlerle toplumun şizofreniye yönelik bilgi düzeyini arttırmak ve tutum ve 

davranışları üzerinde olumlu değişiklik yaratabilmektir. Lise öğrencilerine programda 

verilen eğitim sonrası, bilgi düzeylerinin arttığı ve sosyal mesafenin azaldığı 

görülmüştür. Kanada Ruh Sağlığı Birliği, eğitimin ruhsal hastalıklara yönelik 

damgalamayı azaltmada en iyi yöntem olduğunu açıklamıştır. Diğer yandan çocukluk 

yıllarında ruh sağlığı ve ruhsal hastalıklara yönelik eğitimin toplumun stigma ve 

ayrımcılığa karşı etkili olacağını belirtmişlerdir. Eğitim materyalleri çocukların 

gelişim dönemlerine uygun olmalıdır. Ruhsal hastalığı olan bireylerle öğrencilerin bir 

araya gelerek deneyimlerini paylaşması da hastalara yönelik tehlikeli stereotipini 

azaltmaktadır. Ayrıca gençlerin yetişkinlere göre tutumlarını değiştirmenin daha kolay 

olduğu vurgulanmıştır (Warner 2007).  
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WPA‟nın „Open the Doors‟ programı kapsamında Almanya‟nın 7 merkezinde 

de çeşitli antistigma programları başlatılmıştır. Yapılan çalışmalarda eğitim, protesto 

ve ruhsal sorunları olan bireylerle temas yaklaşımları üzerinde durulmuştur. 

Eğitimlerde halkı şizofreni ve şizofreniform bozukluklarının semptomları, nedenleri 

ve tedavileri hakkında halkın bilgi düzeyini arttırmak hedeflenmiştir. Hamburg ve 

Leipzig‟de özellikle okullarda eğitim konusu üzerinde yoğunlaşılmış ve „Crazy? So 

what?‟ adlı bir okul projesi düzenlenmiştir. Leipzig‟de 14-18 yaşları arasındaki 

öğrencilerle yapılan projede, kontrol grubu alınmamış ve öğrencilere beş bölümde 

oyunlarla  sağlıklı/iyi olma hali, ruhsal hastalık kavramları, ruhsal ya da fiziksel 

hastalıkların olabileceği anlatılmış ve öğrencilerin ruhsal sorunları olan bireylerle bir 

araya gelmesi, bu bireylerin deneyimlerini paylaşması ve tartışması sağlanmıştır. 

İnteraktif girişimlerin olduğu bu projede, öğrencilere sadece eğitim vermekten ziyade 

bu yaklaşımın daha etkili olduğu vurgulanmıştır. Bu girişimlerden bir ay sonra yapılan 

post-testte, girişimlerle tutumların olumlu yönde değiştiği görülmüştür. Toplum 

tutumunu geliştirme ve değiştirmeye yönelik yapılan bu okul projelerinin stereotipleri 

ve sosyal mesafeyi azaltmada ve iyi bir yaklaşım olduğu saptanmıştır (Gaebel ve 

ark.2003; Schulze ve ark. 2003).  

Crisp ve arkadaşlarının (2000) İngiltere‟de stigma ile mücadele kapsamında 

başlatılan „Changing Minds; Every Family in the Land (Kafaları değiştirme; Adadaki 

her aile)‟ kampanyası için veri tabanı oluşturmak amacıyla yaptıkları tanımlayıcı 

çalışmada yetişkinlerin verilen yedi ruhsal hastalık arasından (panik atak, depresyon, 

demans, yeme bozuklukları, şizofreni, alkol ve madde bağımlılığı) şizofreni hastaları, 

alkol ve madde bağımlılarının tehlikeli ve sağı solu belli olmayan kişiler olarak 

algılandıkları görülmüştür. Araştırmada okullarda yürütülen anti-stigma 

programlarının stigmayı azaltmaya yönelik etkili girişimler olacağı belirtilmiştir.  

Lincoln ve arkadaşlarının (2008) tıp ve psikoloji öğrencileriyle yaptıkları 

çalışmada, üç grup alınmış, tıp öğrencilerine şizofreninin etiyolojisine yönelik 

biyogenetik nedenler, psikoloji öğrencilerine psikososyal nedenler açıklanmış ve 

kontrol grubu alınmıştır. Araştırmada değişik psikoeğitimlerle (sunum, broşür ve 

video gösterimi) önce ve sonra tutum ve sosyal mesafeler değerlendirilmiştir. Tüm 

girişimlerden sonra negatif stereotipler azalmıştır. Tıp öğrencilerinde  tehlikelilik 

stereotipinin azalmasına bağlı sosyal mesafe azalırken, psikoloji bölümü 
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öğrencilerinde prognoza yönelik negatif düşünceler artmıştır. Araştırmacılara göre 

„Changing Minds (Kafaları değiştirmek)‟ kampanyasında olduğu gibi antistigma 

girişimleri gerekli, multidisipliner ve dengeli yaklaşım gerektirmektedir. 

Ruhsal hastalıklara yönelik negatif sterotipleri azaltmak amacıyla Güney 

İngiltere‟de WPA kapsamında global antistigma programı başlatılmıştır. Programa 14-

15 yaşları arasındaki gençler katılmıştır. Kontrol grubunun olmadığı bu çalışmada 

katılımcılara ruhsal sağlık ve hastalıklar hakkında iki seminer verilmiş ve ruhsal 

sorunları olan bir bireyin deneyimlerini paylaşması sağlanmıştır. Gençlerin negatif 

tutumlarının olumlu yönde değiştiği görülmüştür. Pinfold ve arkadaşları ruhsal 

sorunları olan bireylere yönelik stereotipler ve tutumları değiştirme amacıyla eğitim 

seanslarının etkili bir yaklaşım olduğunu belirtmişlerdir (Pinfold ve ark. 2003).  

İngiltere‟nin Nottingam eyaletinde, tıp fakültesi dördüncü sınıf öğrencilerine 

iki kısa antistigma filmi izletilerek, tutuma etkisi araştırılmıştır. Randomize kontrol 

testli bu çalışmada öğrencilerin ruhsal hastalıklar hakkında tutumu ve sosyal mesafe, 

filmlerden önce ve sonra ölçülmüştür. Filmlerden biri ruh sağlığı ekibinin yer aldığı ve 

filmde psikoz, depresyon ve şizofreni hakkında bilgi verildiği 15 dakikalık „A Human 

Experience‟ (Smith, 2005) ve diğeri ise  psikotik bir hastanın normal bir gününün 

işlendiği 12 dakikalık „A Day in the Mind of…‟ (Green, 2005)dir. Kontrol grubuna ise 

psikiyatri dışı 25 dakikalık bir belgesel film izletilmiştir. Sekiz hafta sonra yapılan 

post-testte kontrol grubu tutumunda değişme olmazken, deney grubunun ruhsal 

hastalıklar ilgili algıladıkları tehlikeliliğin  ve sosyal mesafenin azaldığı görülmüştür 

(Kerby ve ark. 2008).  

Avusturalya‟da lokal yapılan çalışmalarda ergenlere yönelik okul programları 

yapılmış, bu programlarda öğrencilere hayat becerileri, kayıp ve yas,  ruhsal 

hastalıkları anlama, akran baskısı ve taciz konuları üzerinde durulmuştur. 24 okulda 

yürütülen bu programda öğrencilere broşürler verilerek ruhsal hastalıklar hakkındaki 

bilgi düzeyleri arttırılmıştır (Rosen ve ark. 2000).  Yine Avusturalya‟da 2001 yılında 

40 ruh sağlığı çalışanı ve 80 üçüncü sınıf hemşirelik öğrencileri okul sınırları dışında 

„Inside Out; Adventure in Mental Illness Nursing‟ bir kampa katılmışlardır. Ertesi yıl 

yine aynı kampa 100 ruh sağlığı çalışanı ve 200 üçüncü sınıf hemşirelik öğrencisi 

katılmıştır. Hemşire ve sosyal hizmetler uzmanlarından oluşan tedavi ekibi ve öğrenci 

hemşirelerin bir araya gelmesindeki amaç;  ruh sağlığı ve ruhsal hastalıklardan 
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bahsederek ve ruhsal hastalıklarla ilgili negatif tutumların değiştirilmesidir. Ayrıca 

öğrencilere aktivitelerde grup çalışmalarıyla, problem çözme, anksiyete ve öfke ile 

başetme, liderlik, görüşme teknikleri, iletişim konularına yönelik yaklaşımlar çeşitli 

aktivitelerle anlatılmıştır. Kamp öncesi ve sonrası öğrencilerin tutumları 

değerlendirildiinde, ruhsal hastalıklara yönelik tutumlarının olumlu yönde değiştiği 

görülmüştür (Stuhlmiller 2003).  

Amerika‟da okul ruh sağlığı programı geliştirmek amacıyla Maryland Merkez 

Üniversitesi bazı protoller oluşturmuştur. New Freedom Komisyonu dört öneride 

bulunmuştur. Bunlar; stigmayı azaltma, intiharları önleme, madde bağımlılığı ve 

komorbid bozuklukları önleme ve tedavi etme, okul ruh sağlığını geliştirmedir. 

Öğrencilerin öğrendikleriyle duygu, düşünce ve davranışlarında başarılı olmaları ve 

kronik mental hastalıklara yönelik stereotipleri yok etme hedeflenmektedir (Stephan 

ve ark. 2007). 

Pakistan‟ın başkenti Rawalpindi‟de toplum ruh sağlığını geliştirmek amacıyla 

yürütülen toplum ruh sağlığı programı kapsamında okul çağı çocukları, ebeveynleri, 

komşuları ve okula devam etmeyen arkadaşlarıyla bir çalışma  yapılmıştır. Okul çağı 

çocuklarıyla çalışmanın nedeni çocukların toplumun gözü ve kulağı olması; aile, 

arkadaş ve komşuların tutumları hakkında fikir vermeleridir. Çalışmada amaç ruhsal 

hastalıklarla ilgili farkındalığı arttırmaktır. Okul ruh sağlığı programı adı verilen bu 

programa 12-16 yaşları arasındaki homojen deney ve kontrol grupları alınmış, deney 

grubuna dört aylık ruhsal hastalıklarla ilgili seminerler verilmiştir. Araştırma sonunda 

deney ve kontrol grubu arasında tutum ve sosyal mesafe arasında anlamlı farklar 

bulunmuştur (Rahman ve ark. 1998). 

Türkiye‟de ise Altındağ ve arkadaşlarının (2006) Güney Doğu Anadolu 

Bölgesi‟nde Şanlıurfa ve Diyarbakır‟da tıp fakültesi birinci sınıf öğrencileri ile 

yaptıkları çalışmada eğitim, temas ve film izlemenin damgalama ve ayrımcılığa 

etkisini ölçmek için lokal bir antistigma çalışması yapılmıştır. Deney ve kontrol grubu 

alınan çalışmada, psikiyatri eğitimi almayan gruplardan deney grubuna şizofrenisi 

olan, Nobel Ödülü alan başarılı bir matematikçi John Forbes Nash‟in otobiyografisinin 

işlendiği Akıl Oyunları (Universal studios and Dream Works, 2001) filmi, kontrol 

grubuna ise psikiyatri dışı, kuşlarla ilgili belgesel bir film olan „Hızlı Göç‟ filmi 

izletilmiştir. Deney grubuyla şizofrenisi olan bir hasta bir araya getirilerek, şizofreni 
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ve şizofreninin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu üzerinde durulduğu ve stigma 

deneyimlerini paylaştığı bir görüşme yapılmıştır. Girişimlerden bir ay sonra post-test 

yapılmıştır. Pre ve post test sonuçlarına göre, kontrol grubunun şizofreniye yönelik 

tutum ve sosyal mesafesi değişmezken, deney gurubunun şizofeniye yönelik daha 

olumlu bir tutuma sahip oldukları ve sosyal mesafenin azaldığı, hastayı daha kabul 

ettikleri görülmüştür. 

Brandili (1999) ruhsal hastalığı olanlara yaklaşımda en büyük zorluğun bilgi 

eksikliği olduğunu, bu konuda iyi bir bilgilendirme ile daha olumlu tutumların 

gelişeceğini ileri sürmüştür. 

Arıkan Z. ve arkadaşlarının (2004) alkol ve diğer madde bağımlılıklarında 

hasta ve yakınlarında etiketlemeyi inceledikleri çalışmalarında, hasta ve hasta 

yakınlarında bilgi düzeyi arttıkça etiketlemenin azaldığı görülmüştür. 

Angermeyer ve Matschinger‟e (2003) göre hastaların şiddet ve suç oranlarının 

genel toplumdakinden yüksek olmadığı bilgisinin verilmesi, halkın bu hastalarla daha 

fazla doğrudan temas etmesini sağlayabilir. Bu da hastaların tehlikeli kişiler olduğu 

inancının azalmaya ve dolaylı olarak da daha az sosyal mesafe isteğine yol açabilir. 

Corrigan ve arkadaşlarına (2002) göre de ruhsal hastalıklar konusunda doğru 

bilgi verilmesi, toplumdaki yanlış inanç ve kuşkuları giderebilir. Daha az sosyal 

mesafe isteğine yol açabilir. Uygun yolla bilgi verilmesinin halkın hastalara 

duydukları korkuda azalma yönünde sonuçlar verdikleri belirtilmektedir. 

Araştırma bulguları  literatür ile paralellik göstermektedir (Rahman ve ark. 

1998; Crisp ve ark. 2000; Rosen ve ark 2000; Pinfold ve ark. 2003; Stuhlmiller 2003; 

Gaebel ve ark. 2003; Altındağ ve ark. 2006; Lincoln ve ark. 2008; Kerby ve ark. 

2008). Bu sonuçlara göre stigma ruhsal hastalıkların tedavisinde bariyer ve okulun bu 

bariyeri kırıcak kilit yer olduğu, okul ruh sağlığı programlarının da etkili olduğu 

görülmektedir. Ayrıca çocukların aileleri ile birlikte yaşamaları nedeniyle aileleri de 

olumlu yönde etkileyebilecekleri düşünülebilir. 
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5. SONUÇLAR 

Lise öğrencilerinde şizofreniye yönelik bilgilendirme eğiitmin sosyal mesafe 

ve tutuma etkisini belirlemek ve damgalamayı azaltmak amacıyla yapılan çalışma 

bulgularına göre, 

Öğrencilerin yaş ortalaması 15.9 ±.35, deney grubunun % 66,7‟sinin erkek 

(n=20) ve % 33,3‟ünün kız (n=10), kontrol grubunun % 56,7‟sinin kız (n=17) ve % 

43,3‟ünün erkek (n=13) olduğu görüldü. Deney ve kontrol gruplarındaki 

öğrencilerin büyük çoğunluğunun çekirdek aileye sahip olduğu ve en uzun yaşadıkları 

yerin kent olduğu belirlendi. Deney grubundaki öğrencilerin ekonomik durumlarının 

% 43, 3‟nün orta ve % 46,7‟sinin iyi, kontrol grubundaki öğrencilerin ise % 60,0‟ın 

orta ve % 36,7‟sinin iyi olduğu saptandı.  

Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin büyük çoğunluğunun 

kendilerinde ve ailelerinde psikiyatrik öykü olmadığı, her iki grubunda yarısından 

çoğunun daha önce ruhsal hastalıklar hakkında bilgi aldıkları, bilgi kaynakları 

incelendiğinde de her iki grubun yarısından çoğunun medyadan bilgi almış olduğu 

görüldü. Öğrencilerin ruhsal sorunları olan bireylerin hukuki hakları haklarında 

kısıtlayıcı oldukları saptandı. Her iki grubun yarısından çoğunun sık duydukları ve 

bildikleri bir hastalık olduğu ve bu soruya çoğunluğunun Ģizofreni yanıtını verdikleri 

ve her iki grubunda tehlikeli olduğunu düşündükleri hastalık olduğu ve bunun da 

yarısından fazlasının Ģizofreni olduğu görüldü.  

Deney grubunun yarısından fazlası ruhsal hastalığı olan bireylerle yaşamanın 

o kişilerde ruhsal hastalık oluşturacağına düşünmezken, kontrol grubunda bu oranın 

yarısı olduğu saptandı. Ruhsal hastalığı olan bireylere karşı yaşanan duygular her iki 

grupta da, sırasıyla Ģefkat, acıma ve korku olduğu görüldü.  

Hem deney hem de kontrol grubundaki öğrenciler ruhsal hastalık nedenleri 

hakkındaki görüşlerinin sırasıyla kişinin şiddet görmesi, çocuklukta yaşanmış olaylar 

ve genetik ve kalıtsal nedenler olduğu görüldü. Her iki gruptaki öğrencilerin bir 

yakınları ruhsal sorun yaşadığında kimden yardım alacakları sorusuna yarısından 

fazlasının psikiyatrist seçeneğini verdikleri görüldü.  
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Hem deney hem de kontrol grubunun büyük çoğunluğunun ruh ve sinir 

hastalıkları hastanelerinin bulunduğu il/ilçelerde oturmaktan sıkıntı duymacaklarını 

ifade ettikleri görüldü.  

Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin eğitim öncesi ve sonrası SMÖ, 

RHİÖ toplam ve altboyutları puan ortalamaları karşılaştırıldığında, deney 

grubundaki öğrencilerin SMÖ puan ortalamaları arasında çok ileri düzeyde 

istatistiksel fark olduğu saptandı ve eğitim sonrası öğrencilerin SMÖ puan ortalamaları 

eğitim öncesine göre düşük bulundu. Deney grubundaki öğrencilerin eğitim sonrası 

RHİÖ toplam puanının istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde düştüğü  ve tehlikeli 

alt boyut puan ortalamaları arasında ileri düzeyde anlamlı fark olduğu görüldü. Deney 

grubunda RHİÖ‟nün ÇKİB ve utanma  alt boyutları arasında eğitim öncesi ve sonrası 

anlamlı bir fark bulunmadı. Kontrol grubunda ise ilk ve ikinci ölçüm SMÖ, RHİÖ 

toplam ve alt boyut puan ortalamarı arasında anlamlı fark olmadığı saptandı. 
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6. ÖNERĠLER  

Bu araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda aşağıdaki öneriler 

sunulabilir; 

 Medyanın ve özellikle televizyonun ruh sağlığı profesyonelleri tarafından 

damgalama eğilimini azaltmak için kullanılması yararlı olabilir. Psikiyatristler ve 

psikiyatri hemşireleri toplum önüne daha çok çıkmalı; medyayı özellikle televizyonu 

ve internet dünyasını olumlu yönde kullanmaya çaba göstermelidir. 

 Ruhsal hastalıklar ve ayrımcılık konusunda sağlık personelinin eğitim 

gereksinimleri karşılanmalıdır. Stigma, eğitim müfredatlarında yer almalıdır.  

 Nitelikli sağlık eğitimi programları ile ruhsal sorunları olan bireylere yönelik yanlış 

anlaşılmalar ve korkular azaltılmalı, bu bireylerin de topluma kazandırılabileceği fikri 

insanlara verilmelidir.  

 Diğer mesleklerle işbirliği sağlanmalıdır. Öğretmenlere bu konuda önemli görev 

düşmektedir. Ülkemizde 15-20 yaşları arasında ruhsal hastalığa sahip gençler 

bulunmaktadır. Okullarda şizofreni ve diğer hastalıklara yönelik eğitimler yapılabilir 

ve öğrencilerin kaygıları her yönüyle tartışılabilir ve erken tanıya gidilebilir. 

Böylelikle gençlerde bilinmezliğe, şizofreniye yönelik ön yargıların kaldırılması 

mümkün olacaktır. Hatta okulda ruhsal sorunları olan genç ya da çocuk varsa okula 

ara vermeksizin onunla kurulacak iletişim desteklenmelidir. 

 Okullarda sağlık bilgisi ve/veya eğitimi derslerinde genellikle fiziksel sağlıktan 

bahsedilmektedir. Ruh sağlığının ve antistigma eğitiminin birkaç ders saati de olsa 

düzenli ders müfredatlarına entegre edilmesi önerilebilir 

 Toplum ruh sağlığı ekibi ve toplum ruh sağlığı hemşireleri ruhsal hastalıklara 

yönelik farkındalığı arttırmak ve stigmayı azaltmak için okul programlarından 

yararlanmaları önerilebilir.  
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FORMLAR 

 

EK_1.       BĠLGĠ  FORMU  

 

         Bu araştırma, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri 

Hemşireliği Yüksek Lisans Programı kapsamında yürütülen “Lise Öğrencilerinde 

Şizofreniye Yönelik Bilgilendirme Eğitiminin Sosyal Mesafe ve Tutuma Etkisi” 

konulu bir tez çalışmasıdır.  

 

       Vereceğiniz yanıtlar önem taşımaktadır. Bu nedenle değerlendirmelerinizi sizi 

yansıtacak şekilde dürüstçe ve titizlikle yapmanız, cevaplandırılmamış soru 

bırakmamanız, geçerli ve güvenilir sonuçlar elde etmek açısından son derece 

önemlidir. Bu araştırmaya katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır. Formda isim soy 

isim doldurulmayacaktır.  Cevaplarınız gizli tutulacak ve yalnızca araştırma amacına 

yönelik kullanılacaktır. 

Katılımınız için teşekkür ederim. 

 

Gül Oban                                                                 Yard.Doç.Dr. Leyla Küçük 

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri                          İstanbul Üniversitesi  Florence 

Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim                   Nightingale Hemşirelik                                  

Dalı Tez Öğrencisi                                                    Yüksekokulu Psikiyatri  

                                                                               Anabilim Dalı Tez Danışmanı 
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1)     Cinsiyetiniz :                 KIZ  (0) ERKEK (1)              |___|     

                                                                                                    

2)     Yaşınız :            |__|__| 

 

3)  Aile Tipiniz? 

    a) Çekirdek aile                                                                                           |___| 

    b) Geniş aile 

 

4)  Hayatınızın büyük bir kısmını geçirdiğiniz yer aşağıdakilerden hangisine uyar? 

a) Kent (il, büyükşehir) 

b) İlçe                                                                                                      |___| 

c) Köy 

 

5) Ailenizin ekonomik durumunu nasıl algılıyorsunuz? 

      a) Çok kötü 

      b) Kötü 

      c) Orta                                                                                                      |___|               

      d) İyi  

      e) Çok iyi  

6) Daha önce hiç psikiyatrik destek aldınız mı? 

     HAYIR  (1)                   EVET    (2)                                                            |___| 

  6_1. Cevabınız „evet‟ ise; 

Bu destek, aşağıdakilerden hangisine uyar? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

a) Bir uzmana gittim.                        

b) İlaç kullandım.                                                                                      |___| 

c) Hastanede yattım. 

d) Rehber öğretmenden yardım aldım 

e) Diğer (Açıklayınız)___________________________________ 
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  7) Ailenizde tanı konmuş ruhsal hastalığı olan birey var mı?  

       HAYIR  (1)             EVET    (2)                                                                |___| 

 7_1. Cevabınız „evet‟ ise; 

     Tanısı nedir 

       ________________ 

8) Daha önce hiç ruhsal hastalıklar hakkında bilgi edindiniz mi? 

HAYIR  (1)                   EVET    (2)                                                                  |___| 

     8_1. Cevanınız „evet‟ ise ; 

Nasıl edindiniz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

a) Televizyondaki haberlerden 

b) Sinema /filmlerden  

c) Arkadaşlarımdan               

d) İnternetten                                                                                            |___| 

e) Ailemden 

f) Okuldaki öğretmenlerimden 

g) Diğer (Açıklayınız)________________________________________________  

9) Ruhsal hastalığı olan bireylerin hukuki hakları hakkında ne düşünüyorsunuz? 

a) Diğer bireylerle aynı haklara sahiptirler. 

b) Tedavileri bitene kadar hukuki özgürlükleri olmamalıdır.                           |___| 

c) Tedavi olsalar da bazı hukuki hakları sınırlandırılmalıdır. 

d) Diğer (Açıklayınız)__________________________________ 
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10) Sık duyduğunuz veya bildiğiniz bir ruhsal hastalık var mı?  

      HAYIR  (1)               EVET    (2)                                                                      |___| 

10_1. Cevabınız „evet‟ ise; 

Hangisidir? 

__________________________________________ 

11) Tehlikeli olduğunu düşündüğünüz bir ruh hastalığı var mı? 

      HAYIR  (1)              EVET    (2)                                                                      |___| 

11.1. Cevabınız „evet‟ ise; 

Bu hastalık hangisidir? 

__________________________________________ 

12) Ruhsal hastalığı olan bireylerle birlikte yaşamak o kişide ruh hastalığı oluşmasına 

neden olur mu?  

       HAYIR  (1)              EVET    (2)                                                                      |___| 

13) Ruhsal hastalığı olan bir bireye/ bireylere karşı aşağıdakilerden hangisini 

yaşarsınız? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

a) Korku  

b) Acıma               

c) Utanma                                                                                      |___|        

d) Şefkat              

e) Diğer (Açıklayınız)___________________________________ 

14) Sizce ruhsal hastalıklarının sebepleri nelerdir? (Birden fazla seçenek 

işaretleyebilirsiniz.) 

a) Genetik ve kalıtsal durum  

b) Çocuklukta yaşanmış olaylar                                                        |___|    

c) Büyü ve dinsel sorunlar   

d) Kişinin şiddet görmesi 

e) Diğer (Açıklayınız)___________________________________ 
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15) Bir arkadaşınız/yakınınız/komşunuz ruhsal sorun yaşadığında öncelikle kimden 

yardım alırsınız? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

a) Doktor   

b) Psikiyatrist  

c) Hemşire                                                                                     |___| 

d) Hoca  

e) Diğer (Açıklayınız)____________________________________ 

 

16) Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanelerinin bulunduğu iller ya da ilçeler de oturmak 

sizi sıkıntıya sokar mı? ( Bakırköy‟lü olmak gibi) 

HAYIR  (1)                   EVET    (2)                                                                      |___| 
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EK_2.        SOSYAL MESAFE ÖLÇEĞĠ (SMÖ)  

ÖRNEK VAK’A 1: 

Kısaca anlatacağımız bu delikanlı çok şüphecidir, kimseye güvenmez ve herkesin ona 

karşı olduğundan emindir. Arada bir yolda gördüğü insanların onun hakkında 

konuştuklarını ya da onu takip ettiklerini düşünmektedir. Hatta birkaç defa kendisine 

tuzak kurduklarını düşünerek onu hiç tanımayan insanları dövmüştür. Bir önceki gece 

herkes gibi erkek kardeşinin de ona karşı olduğunu söyleyerek kardeşine küfretmeye 

başlamış, sonra da ona vurmuş ve ölümle tehdit etmiştir.  

 

Bu insan tipi ile ilgili düĢüncelerinizi aĢağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplarınız 

ile belirtiniz. DüĢüncenizin kesinliği her sorudaki yedi kutudan yalnız bir tanesini 

iĢaretleyerek gösteriniz.  

1) Bu kişi ile belediye otobüsünde yan yana oturmak sizi rahatsız eder mi? 

Kesinlikle rahatsız etmez  1      2      3      4     5      6     7     Kesinlikle rahatsız eder    

 

2) Bu kişi ile şehirlerarası yolculukta, yedi saatlik bir yolculukta bir arada olmak 

sizi rahatsız eder mi? 

Kesinlikle rahatsız etmez  1      2      3     4      5      6       7    Kesinlikle rahatsız eder  

 

3) Bu kişinin sokağınızda işlettiği bakkal dükkanından alış veriş yapmak sizi 

rahatsız eder mi? 

  Kesinlikle rahatsız etmez  1     2        3        4      5       6      7   Kesinlikle rahatsız eder    

 

4) Bir apartman dairesinde oturduğunuzu düşünelim. Bu kişinin apartmanınızda 

kapıcı olarak çalışması sizi rahatsız eder mi? 

Kesinlikle rahatsız etmez  1       2         3       4      5       6      7   Kesinlikle rahatsız eder    

 

5) Kiraya vermek istediğiniz bir eviniz olduğunu farz edelim. Evinizi bu kişinize 

kiralar mısınız? 

Kesinlikle kiralarım          1       2       3      4      5      6       7   Kesinlikle kiralamam  
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6) Bu kişinin geleceğini öğrendiğiniz bir aile toplantısına katılmak sizi rahatsız 

eder  mi? 

Kesinlikle rahatsız etmez  1        2      3          4      5      6      7   Kesinlikle rahatsız eder    

 

7) Bir aile toplantısında karşılaştığınız bu kişi ile iskambil kağıdı, okey, tombala 

ve benzeri bir oyunu oynar mısınız? 

Kesinlikle oynarım           1      2       3     4      5      6      7    Kesinlikle oynamam    

 

 

8) Bir aile toplantısında karşılaştığınız bu kişi ile memleket meseleleri hakkında 

sohbet eder misiniz? 

Kesinlikle sohbet ederim  1       2      3     4    5     6      7   Kesinlikle sohbet etmem    

 

9) Eğer bu kişiyi tanısaydınız, ona günlük sıkıntılarınızı anlatıp, onunla dertleşir 

miydiniz? 

Kesinlikle dertleşirim        1       2        3       4      5      6       7    Kesinlikle dertleşmem    

 

10) Bu kişinin yanınızdaki daireye ya da eve taşınarak kapı komşunuz olması sizi 

rahatsız eder mi? 

Kesinlikle rahatsız etmez   1      2       3       4      5      6        7  Kesinlikle rahatsız eder    

 

11) Bu kişi bir kuaför / berber olsa, ona saçınızı kestirir miydiniz ya da yaptırır 

mıydınız? 

Kesinlikle saçımı yaptırırdım  1     2    3   4   5    6    7 Kesinlikle saçımı yaptırmazdım    

 

12) Bu kişi ile aynı işyerinde çalıştığınızı farz edelim. Aynı odayı onunla 

paylaşmak sizi rahatsız eder mi? 

Kesinlikle rahatsız etmez  1       2         3       4      5      6       7  Kesinlikle rahatsız eder    
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13) Bu kişi ile aynı işyerinde ama farklı odalarda çalıştığınızı farz edelim. Bu kişi 

ile aynı çatı altında bulunmak sizi rahatsız eder mi?  

Kesinlikle rahatsız etmez   1       2       3      4     5      6      7  Kesinlikle rahatsız eder    

 

14)  Bir kız kardeşiniz olduğunu farz edelim. Kız kardeşinizin bu kişi ile evlenmek 

istemesi sizi rahatsız eder mi? 

Kesinlikle rahatsız etmez   1      2       3       4      5      6      7  Kesinlikle rahatsız eder  
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EK_3. 

 RUHSAL HASTALIĞA YÖNELĠK ĠNANÇLAR ÖLÇEĞĠ-RHĠÖ (BELĠEFS 

TOWARD MENTAL ILLNESS SCALE  -BMI)  

Aşağıdaki ifadeler, sizin ruhsal hastalığa yönelik inançlarınızı ölçmek için 

geliştirilmiştir. Bu ifadeleri dikkatlice inceleyerek en doğru şekilde yanıtlamanız 

oldukça önemlidir. Ankete vereceğiniz yanıtlar araştırmacılar dışında hiç kimse 

tarafından okunmayacak ve farklı bir amaçla kullanılmayacaktır. Aşağıdaki her bir 

maddenin yanına, ilgili madde için size göre uygun gelen sayıyı işaretleyiniz. Lütfen 

size uygun olan tek bir kutucuğa X işareti koyarak yanıtınızı belirtiniz.        

 

 

 

 

Ruhsal Hastalığa Yönelik Ġnançlar Ölçeği 
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1.Ruhsal hastalığı olan bir bireyin başkalarına zarar verme 

olasılığı, sağlıklı bir bireye göre daha fazladır. 

      

2.Ruhsal hastalıklar, fiziksel hastalıklara göre, daha uzun 

bir iyileşme süreci gerektirir. 

      

3.Davranışları tehlikeli olması nedeniyle, ruhsal hastalığı 

olan bireylerden uzak durmak iyi bir fikirdir. 

      

4.“Ruhsal hastalık” ifadesi beni rahatsız eder.       

5.Ruhsal hastalığı olan bir bireyin, sorumluluğu az olan bir 

işte çalışması gerekir. 

      

6.Ruhsal hastalığı olan bireylerin suç işleme olasılığı daha 

fazladır. 

      

7.Ruhsal hastalıklar tekrarlayıcıdır.       

8.Ruhsal hastalık teşhisi alırsam; patronumun, 

arkadaşlarımın ve başkalarının, hakkımda düşünecekleri 

şeyler beni endişelendirir. 

      

 9.Ruhsal hastalık teşhisi konmuş bireyler, hastalıklarının 

olumsuzluklarını ömür boyu yaşayacaklardır.  
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Ruhsal Hastalığa Yönelik Ġnançlar Ölçeği 
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10.Bir kez ruhsal hastalık tedavisi alan bireyler, 

gelecekte tekrar tedaviye gereksinim duyma 

eğilimindedirler.       

11.Ruhsal hastalığı olan bireylerin dakik olma veya 

sözünde durma gibi toplumsal kurallara uyması zordur. 

      

12.İnsanlar daha önce ruhsal hastalık tedavisi alan bir 

birey ile yakın arkadaşlık kurduğumu bilseydi, 

utanırdım. 

      

13.Bana zarar verebileceği nedeniyle, ruhsal hastalığı 

olan bireyden korkarım.  

      

14.Ruhsal hastalığı olan bir bireyin iyi anne- baba olma 

olasılığı daha düşüktür. 

      

15.Ailemden bir bireyin ruhsal hastalığı olsa, utanırım.       

16.Ruhsal hastalığın tamamen iyileşebileceğine 

inanmıyorum. 

      

17.Sorumluluk alamadıkları için ruhsal hastalığı olan 

bireylerin kendi başlarına yaşayabilmeleri çok uygun 

değildir. 

      

18.Çoğu birey ruhsal hastalığı olan bir bireyle, bile bile 

arkadaşlık kurmaz. 

      

19.Ruhsal hastalığı olan bireylerin davranışları önceden 

tahmin edilemez. 

      

20.Ne kadar tedavi edilirse edilsin, ruhsal hastalığın 

iyileşmesi mümkün değildir. 
      

21.Çalışma ekibimdeki ruhsal hastalığı olan bir bireyin 

yaptığı işe güvenemem. 
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EK_4. BAġVURULAN UZMANLAR  (alfabetik sıra ile) 

 

Prof. Dr. Kemal ARIKAN 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 

 

Yrd. Doç. Dr. Hülya BİLGİN 

İstanbul Üniversitesi Florance Nigtingale Hemşirelik Yüksek Okulu 

 

Prof. Dr. Sevim BUZLU 

İstanbul Üniversitesi Florance Nigtingale Hemşirelik Yüksek Okulu 

 

Yrd. Doç. Dr. Leyla KÜÇÜK  

İstanbul Üniversitesi Florance Nigtingale Hemşirelik Yüksek Okulu 

 

Yard. Doç. Dr. E. Oryal TAŞKIN 

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 

 

Prof. Dr. Alp Üçok  

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 
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KURUM ĠZNĠ 
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TELĠF HAKKI ĠZNĠ 

 
Sosyal Mesafe Ölçeği  (SMÖ) 

 
                                   
Kimden: haluk arkar (halukarkar@hotmail.com)  
G    r   t r     15 Ocak 2010 Cuma 19:18:37 
Kime:  guloban@hotmail.com 

Gü       , 
T z     ş    z                           u     b   r    z.      z                 r     z  

p  t     b   r  . Ö            r     pu    r     t p                       t p    pu   
üz r          r     r     r. Ç   ş    z   b ş r   r     r  . 

Haluk Arkar 

  

 

 

 

Ruhsal Hastalığa Yönelik İnanç Ölçeği (RHİÖ) 

----- Forwarded Message ---- 

From: "aysegul.bilge@ege.edu.tr" <aysegul.bilge@ege.edu.tr> 

To: leyla kucuk <leylak73@yahoo.com> 

Sent: Tue, April 13, 2010 8:50:41 AM 

Subject:  HİÖ b  g  

 

Sayın Küçük, 

 

Öncelikle ölçeğimle ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. Ekli dosyada hem ölçek hem 

de dğerlendirme formu bulunmakta. Araştırma sonunda bulgularınız hakkında bilgi 

verrirseniz sevinirim. 

 

Kolaylıklar... 

 

 

Yrd.Doç.Dr.Ayşegül Bilge 

Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu 

Hemşirelik Bölüm Başkan Yard. 

mailto:guloban@hotmail.com
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ÖZGEÇMĠġ 

KiĢisel Bilgiler 

Adı  Gül  Soyadı  Oban 

Doğ.Yeri  Erzurum  Doğ.Tar.  08.02.1986 

Uyruğu  T.C. TC Kim No 37996307554 

Email guloban@hotmail.com Tel 05079260436 

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Doktora   

Yük.Lis. 
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri 

Hemşireliği Anabilim Dalı  
 

Lisans Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (Başarı Bursu) 2008 

Lise  Manisa Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi 2004 

ĠĢ Deneyimi (Sondan geçmiĢe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1. Acil Servis Hemşiresi Amerikan Hastanesi 2008-2010 

2. Cerrahi Poliklinik Hemşiresi MedAmerikan Polikliniği 2010-… 

 

Yabancı 

Dilleri 

Okuduğunu 

Anlama* 
KonuĢma* Yazma* 

KPDS/ÜDS 

Puanı 

(Diğer) 

  Puanı 

Ġngilizce Iyi  İyi  İyi  ÜDS 60  

      

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 

 Sayısal EĢit Ağırlık Sözel 

ALES Puanı  70 72 72 

(Diğer)            Puanı    
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Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Microsoft Office  Çok İyi 

SPSS İyi 

  

Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

 Vestel İlköğretim Okulu 2000 yılı 1.‟lik ödülü  

 2005 Güz Vehbi Koç Şeref  Ödülü (SPA: 3.50) 

Özel Ġlgi Alanları (Hobileri): 

İlk yardım, Sinema, Tiyatro.  

 


