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ÖZ 

Giriş: Bu araştırmada bir grup okul psikolojik danışmanının ruhsal hastalıklara yönelik damgalayıcı inanç ve 
tutumlarıyla, yakınlarında ruhsal hastalık olmasının bunlara etkisi olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

GereçveYöntem: Bu araştırma bir ilçenin tüm okul psikolojik danışmanlarının kişisel bilgi formu, Ruhsal 
Hastalıklara Yönelik İnançlar Ölçeği (RHYİÖ) ve Ruhsal Sorunlu Bireylere Yönelik Toplum Tutumları Ölçeği 
(RSBTTÖ) sonuçlarının değerlendirilmesi ile yapılmıştır. 

Bulgular: Toplam 38 (%70.4) kadın, 16 (%29.6) erkek olmak üzere, 54 okul psikolojik danışmanı çalışmaya 
alınmıştır. Örneklemin yaş ortalaması 32 [21-58] yıldı. Kırkbeşi (%83.3) lisans, 9’u (%16.7) yüksek lisans 
mezunuydu. Yirmi dokuzu (%53.7) evli, 25’i (%46.3) bekardı. Yirmi dördünün (%44.4) yakınında bir ruhsal 
hastalık vardı. Yakınlarında ruhsal hastalık olanlarda RHYİÖ’nün toplam puanı (p=0.008) ve “Çaresizlik ve 
Kişilerarası İlişkilerde Bozulma”alt ölçek puanı (p=0.037) daha düşüktü. “Tehlikelilik” (p=.230) ve “Utanma” 
(p=.201) alt ölçek puanları ve RSBTTÖ ‘nün tüm alt ölçek puanları iki grup arasında benzerdi. 

Sonuç: Psikolojik danışmanların ruhsal hastalıkları olan bireyleri tehlikeli olarak algılamaları, onlardan utanmaları 
ve toplum temelli tedavi almaları açısından tutumları, ruhsal bir hastalığı olan yakınları varsa dahi aynı 
kalmaktadır. Psikolojik danışmanla ruhsal hastalıklarla ilgili bilgilerini artıran, damgalama karşıtı eğitimler verimesi 
önerilir.   

SUMMARY 

Introduction: In this study, it is aimed to determine the effect of stigmatizing attitudes and beliefs towards mental 
illnesses of a group of school counselors and the effect of having amental illness in their relatives or friends on 
stigmatizing attitudes. 

Material and Method: This research is carried out by evaluating the sociodemographic data form, the Beliefs 
Toward Mental Illness Scale (BMI) and scale of the Community Attitudes Towards the Mentally Ill (CAMI) of all 
school counselors of a town. 
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Results: A total of 38 (70.4%) women and 16 (29.6%) men, 54 school psychological counselors were included in 
the study. The median age of the sample was 32 [21-58] years. 45 (83.3%)were undergraduate and 9 (16.7%) 
were graduate. Twenty-nine (53.7%) were married, 25 (46.3%) were single. Twenty-four (44.4%) had a mental 
illness in their relatives or friends. The total score (p =0.008) and the “Poor social and interpersonal skills and 
incurability” subscale score (p = 0.037) of the participants with mental illness in their relatives or friends were 
lower. “Dangerousness” (p =.0230) and “Shame” (p =.201) subscale scores of BMI and all subscale scores of the 
CAMI were similar between the two groups. 

Conclusion: The approach of counselors to individuals with mental illnesses in terms of perceiving them as 
dangerous, embarrassed by them, and receiving treatment in the community remains the same even if they have 
relatives with a mental illness.Itis recommended that school counselors be providen to increase their knowledge 
about mental illnesses and again stigma. 
 
 

GİRİŞ 

Toplumda rol model olan kanaat önderi kişilerin, 
meslek mensuplarının ruhsal hastalıklara yönelik 
tutumları, toplumun olumsuz davranışlarının belir-
lenmesi, değiştirilmesi, farkındalık yaratılması 
açısından önemlidir (1, 2). Toplumun değer ver-
diği, davranışlarını örnek aldığı bir meslek grubu 
da öğretmenlerdir (3). Damgalama ile ilgili 
tutumlar ve önyargılar genellikle erken yaşlarda 
başlamaktadır (4). Ayrıca birçok ağır ruhsal 
hastalık, ergenlik ve genç erişkinlik döneminde ilk 
belirtilerini göstermektedir (5). Psikolojik sorun-
ları, belirtileri olan ergenleri ilk değerlendiren 
kişiler okulda psikolojik danışmanlık ve rehberlik 
hizmetleri veren okul psikolojik danışmanları 
olabilmektedir (5, 6). Bu açıdan okul psikolojik 
danışmanlarının ruhsal hastalıklar konusundaki 
bilgisi, tutumu ve rolü önemlidir (2, 3, 7, 8).  

Damgalama (stigmatizasyon) bir kişinin hastalığı, 
ırksal, genetik vb. bir özelliği nedeniyle beraber 
yaşadığı toplum tarafından dışlanması, o kişiye 
saygınlığını azaltıcı bir atıfta bulunulmasıdır (4). 
Damgalanan kişiler, ön yargılar sebebiyle bazı 
hak ve menfaatlerinden yoksun kalabilirler (9). 
Özellikle ruhsal hastalığı olan bireyler toplum 
tarafından çok sık damgalayıcı tutumlara maruz 
kalırlar (10). Ruhsal hastalığın getirdiği zorluklar 
dışında bu bireyler ve yakınları toplumun 
damgalayıcı tutumlarının sonuçları ile de baş 
etmek zorunda kalmaktadırlar (4). Damgalama, 
ruhsal tedavinin her aşamasında önemli bir engel 
oluşturmaktadır (11). Hastaların ve hasta 
yakınlarının yaşam kalitesinde düşüşe, fiziksel ve 
psikolojik yüklerinde artışa ve hastaların toplu-
mun bir bireyi olarak yaşamda yer almasında 
güçlüklere neden olur (12). 

Toplumun bir ferdi olan öğretmenlerin ruhsal 
hastalığı olan bireylere yönelik damgalayıcı 
tutumları olabileceği, bu alanda araştırmaların 

kısıtlı olduğu bildirilmiştir (13). Şimşek ve arka-
daşları bir grup psikolojik danışman ile yaptığı bir 
araştırma sonucunda, psikolojik danışmanların 
“Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu” 
(DEHB) konusunda tutumlarının sıklıkla olumsuz 
olduğunu bildirmiştir (8). Ruhsal hastalıklara 
yönelik tutumlar üzerine olumsuz etkisi olan 
birçok sosyodemografik özellik vardır (7, 8,14). 
Bu özelliklerden biri de kişinin ruhsal hastalığa 
sahip bir yakınının olmasıdır (15, 16, 17). Ülke-
mizde psikolojik danışmanların ruhsal hastalıkları 
damgalamaları ile ilgili kısıtlı sayıda araştırma 
mevcuttur. Yakınında ruhsal hastalık olmasının 
Psikolojik danışmanlık ve rehberlik(PDR) bölümü 
öğrencilerinde ruhsal hastalığı olan bireylere 
yönelik damgalayıcı tutumlara etkisi bir çalışma 
ile araştırılmış, yakınında hastalık olanların tu-
tumlarının olmayanlardan farklı olmadığı bildiril-
miştir (17). 

Bu çalışmada ülkemizdeki bir büyükşehrin ilçele-
rinden birinin, bütün okullarında çalışan, bütün 
okul psikolojik danışmanlarının ruhsal hastalıkları 
olan kişilere yönelik damgalayıcı inanç ve 
tutumları yanında, yakınlarında ruhsal hastalık 
bulunmasının bunu etkileyip etkilemediğinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu araştırma bir meslek içi eğitim toplantısına 
katılmak üzere toplanan okul psikolojik danış-
manlarının arasında araştırmaya katılmayı kabul 
edip, bilgilendirilmiş onamı alınanlardan kişisel 
bilgi formu, Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar 
Ölçeği (RHYİÖ) ve Ruhsal Sorunlu Bireylere 
Yönelik Toplum Tutumları Ölçeğini (RSBTTÖ) 
doldurmaları istenerek yapılmıştır. Toplantıya 
katılan 54 okul psikolojik danışmanının hepsi 
çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. Araştırma 
Helsinki deklarasyonu prensiplerine uygun olarak 
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tasarlanmış, denekler alınmıştır. Çalışmamız için 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü Tıp 
Fakültesi Dekanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Dışı 
Araştırmalar Etik Kurul Başkanlığından etik kurul 
onayıda alınmıştır(karar sayısı: 2020/007).  

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından 
hazırlanmış bu form ile olguların sosyodemo-
grafik ve mesleki bilgileri istenmiştir. Yakınlarında 
ruhsal hastalık olup olmadığı sorulmuştur. 

Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği 
(RHYİÖ): Ölçek altılı Likert tipi, 21 maddeden 
oluşmaktadır (18). Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik 
çalışması yapılmıştır (19). Toplam puan, “Tehli-
kelilik”, “Çaresizlik ve Kişilerarası İlişkilerde 
Bozulma” ve “Utanma” olmak üzere üç alt 
ölçekten oluşmaktadır. Ölçekten alınan yüksek 
puan olumsuz inancı ifade etmektedir.  

Ruhsal Sorunlu Bireylere Yönelik Toplum 
Tutumları Ölçeği (RSBTTÖ): Taylor ve Dear 
(1979) tarafından geliştirilen beşli likert tipi ölçek 
21 maddeden oluşmaktadır (20). Türkçe geçerlilik 
ve güvenilirlik çalışması Bağ ve Ekinci tarafından 
yapılmıştır (21). “Korku ve Dışlama”, “İyi Niyet”, 
“Toplum Ruh Sağlığı İdeolojisi” olmak üzere üç 
alt boyuttan oluşmaktadır. “İyi Niyet”, “Toplum 
Ruh Sağlığı İdeolojisi” alt ölçek puanı arttıkça 
ruhsal hastalıklara yönelik olumlu tutumun, 
“Korku ve Dışlama” alt ölçek puanı arttıkça 
olumsuz tutumun arttığı kabul edilir. 

İstatistiksel Analiz 

İstatistiksel değerlendirme için 'Windows için 
SPSS 21.0' programı kullanıldı. Tanımlayıcı ista-
tistikler yüzde ve medyan, en düşük-en yüksek 

değer olarak verildi. Verilerin normal dağılımları 
Shapiro-Wilks testi ile incelendi. Veriler normal 
dağılım özelliği göstermediği için Mann-Whitney 
U testi ile karşılaştırıldı. Kategorik değişkenlerin 
karşılaştırılması için Ki-kare testi yapıldı. P değe-
rinin <0.05 olması istatistiksel olarak anlamlı 
kabul edildi. 

BULGULAR 

Araştırmaya toplam 16 erkek (%29.6), 38 kadın 
(%70.4) olmak üzere 54 okul psikolojik 
danışmanı alınmıştır. Yaşlarının medyan değeri 
32 [21-58] idi. Kırkbeşi (%83.3) lisans, 9’u 
(%16.7) yüksek lisans mezunuydu. Yirmidokuzu 
(%53.7) evli, 25’i (%46.3) bekârdı. Katılımcıların 
24’ünün (%44.4) yakınında bir ruhsal hastalık 
vardı. Yakınında ruhsal hastalığı olan ve olmayan 
olarak iki gruba ayrılarak karşılaştırıldıklarında iki 
grup arasında sosyodemografik veriler açısından 
fark yoktu (Tablo 1). 

Tüm örneklemin RHYİÖ’nün, ruhsal hastalıkları 
“Tehlikelilik” alt ölçek puanı medyan değeri 17 [5-
39], “Çaresizlik ve Kişilerarası İlişkilerde 
Bozulma” alt ölçek puanı medyan değeri 22 [1-
55], “Utanma” alt ölçek puanı medyan değeri 0 
[0-10], toplam RHYİÖ puanı medyan değeri ise 
39.5 [7-104] bulundu. Yakınında ruhsal hastalık 
olanlarda toplam puan (p=.008) ve “Çaresizlik ve 
Kişilerarası İlişkilerde Bozulma” (p=.037) alt ölçek 
puanı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha 
düşük bulundu. İki grup arasında “Tehlikelilik” 
(p=.230) ve “Utanma” (p=.201) alt ölçek puanları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
saptanmadı (Tablo 2).  

 
Tablo 1. Olguların sosyodemografik özellikleri 

 Yakınında Ruhsal 
Hastalık Yok 

(s=30) 

Yakınında Ruhsal 
Hastalık Var 

(s=24) 

Tüm Örneklem p 

Cinsiyet (s, %)    
 Kadın 21 (%70) 17 (%70,8) 38 (%70,4) 
 Erkek 9   (%30) 7   (%29,2) 16 (%29,6) 

0,947 

Medeni Durum (%)    
 Bekar 14 (%46,7) 11 (%45,8) 25 (%46,3) 
 Evli 16 (%53,3) 13 (%54,2) 29 (%53,7) 

0,951 

Yaş  
(medyan, [uç değerler]) 

30 [21-52] 35 [22-58] 32 [21-58] 
0,143 

Eğitim yılı (±SS) 11,97±7,09 14,25±8,27 12,98±7,65 0,277 
Meslekteki süre (yıl) 
(medyan, [uç değerler]) 

5.5 [0-34] 9.5 [1-34] 6 [0-34] 0,091 

Eğitim(%)    
 Lisans 26 (%86,7) 19 (%79,2) 45 (%83,3) 
 Yüksek Lisans 4   (%13,3) 5   (%20,8) 9   (%16,7) 

0,489 

 



312 İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 

Tablo 2. Yakınında ruhsal hastalık olan ve olmayan psikolojik danışmanların RHYİÖ ve RSBTTÖ ölçek puanlarının 
karşılaştırılması. 

 Yakınında Ruhsal 
Hastalık Yok 

(s=30) 

Yakınında Ruhsal 
Hastalık Var 

(s=24) 
p 

RHYİÖ    
 Tehlikelilik 20 [5-39] 14.5 [6-36] U=292.5; p=0.230 
 Utanma 0 [0-10] 0 [0-6] U=296.5; p=0.201 
 Çaresizlik ve Kişilerarası 
 İlişkilerde Bozulma 

23.5 [11-55] 17 [1-39] U=240.5;p=0.037 

 Toplam 43.5 [16-104] 32.5 [7-81] U=207.5;p=0.008 
RSBTTÖ    
 İyi Niyet 18 [13-35] 18 [14-29] U=335;p=0.661 
 İdeoloji 13.5 [10-36] 13 [10-32] U=328.5; p=0.581 
 Korku-Dışlama 8 [5-10] 7 [4-10] U=294.5; p=0.245 

Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği (RHYİÖ), Ruhsal Sorunlu Bireylere Toplum Tutumları Ölçeği (RSBTTÖ). 
Tabloda medyan, en düşük ve en yüksek değerler verilmiş, gruplar Mann-Whitney U testi ile karşılaştırılmıştır.  
 

Tüm örneklemin RSBTTÖ’nün “İyi Niyet” alt ölçek 
puanı medyan değeri 18 [13-35]; “Toplum Ruh 
Sağlığı İdeolojisi” alt ölçek puanı medyan değeri 
13 [10-36]; “Korku ve Dışlama” alt ölçek puanı 
medyan değeri ise 7 [4-10] olarak bulundu. 
Yakınında ruhsal hastalığı olan psikolojik danış-
manlarda, yakınında ruhsal hastalık olmayanlara 
göre RSBTTÖ‘nün puanları açısından istatistiksel 
olarak anlamlı fark yoktu (Tablo 2). 

TARTIŞMA 

Bu araştırmada bir grup okul psikolojik danış-
manının ruhsal hastalıklara yönelik damgalayıcı 
inanç ve tutumlarıyla, yakınlarında ruhsal hastalık 
olmasının bunlara olan etkisinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. RHYİÖ’nün puan ortalamaları, 
ölçeğin puan aralıkları kapsamında değerlendi-
rildiğinde, psikolojik danışmanların orta düzeyde 
damgalama eğilimleri olduğu, yakınında ruhsal 
hastalık olanların bireysel anlamda daha az 
olumsuz inanca sahip olduğu ve yakınında ruhsal 
hastalık olmasının toplum tutumları açısından bir 
farka yol açmadığı bulunmuştur. 

Ağır ruhsal hastalıkların birçoğu ergenlik döne-
minde ilk belirtilerini gösterir ve bu dönemde 
bireylerde yavaş yavaş ruhsal hastalıklara yönelik 
tutumlar ve inanışlar gelişmeye başlar (3). Bu yaş 
grubu ile ilişki içinde olan eğitimcilerin ruhsal 
hastalıklara yönelik tutumlarının araştırılması, rol 
model olmaları açısından önemlidir (2, 3). Öğret-
menlerin ruhsal hastalıklara olumsuz tutumları 
sonucunda, bu hastalıklara sahip olan öğrenciler 
damgalama eğiliminden olumsuz etkilenebilmek-
te ve hem kişisel başarı hem de okul başarısını 

sağlamada sorunlar yaşayabilmektedir (22). 
Araştırmamızdaki örneklemin yaşlarının medyan 
değeri 32idi. Literatüre göre bir insandaki inanç 
ve tutum gelişimi 30’lu yaşlarda belirginleş-
mektedir (4). Bizim araştırmamızdaki örneklemin 
yaşı yazında bildirilen inanç ve tutumların 
gelişiminin belirginleştiği yaş olması açısından 
yeterlidir. Yazında okul psikolojik danışmanlarıyla 
DEHB ile ilgili damgalama tutumu araştırması 
yapan Şimşek ve arkadaşları, bazı konularda 
öğretmenlerin bilimsel bulgularla çelişen bilgi ve 
inançlara sahip olduklarını bildirmişlerdir (8). Yine 
PDR öğrencilerinin psikolojik yardım aramaya 
yönelik tutumlarını inceleyen başka bir araştır-
mada, yakınlarında ruhsal hastalık olanların 
benzer damgalayıcı tutuma sahip olduğu bildiril-
miştir(17). Örneklemimizde RHYİÖ’nün puan 
ortalamaları, ölçeğin puan aralıkları kapsamında 
değerlendirildiğinde (en yüksek alınabilecek puan 
110, tüm örneklemimizin toplam RHYİÖ puan 
medyan değeri 39.5 ile [min:7 – max:104]) orta 
düzeyde bir damgalayıcı tutuma sahip oldukları 
bulunmuştur. Benzer eğitim düzeyi ve yaş 
aralığında olan, farklı meslek grupları ile yapılan 
araştırma sonuçlarına baktığımızda, hemen 
hemen benzer toplam RHYİÖ ölçeği puan 
ortalamaları aldıkları görülmektedir (23, 24). 
Sonuçlarımız bu açıdan yazınla uyumludur. 
Okullardaki damgalama tutumu ile ilgili gerek 
sağlık çalışanlarının gerekse öğretmenlerin iş 
arkadaşları ile yaptıkları iş birliği sonucunda 
damgalayıcı davranışların üstesinden gelinebile-
ceği bildirilmiştir (3, 14). 

RHYİÖ alt ölçek puanları açısından yakınında 
ruhsal hastalık olan grup, çaresizlik ve kişiler 
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arası ilişkilerde bozulma alt ölçeği ile ölçek 
toplam puanı açısından yakınında ruhsal hastalık 
olmayan gruba göre daha olumlu inançlara 
sahipken, ruhsal hastalıkları olan bireylere 
yönelik tehlikeli hissetme ve utanma alt ölçek 
puanları benzerdi. Bu sonuç kişilerin yakınlarının 
tedavi edilebilir olduğunu görmeleri veya bilmeleri 
nedeni ile daha az çaresiz hissetmeleri ile ilişkili 
olabilir. Fakat yakınında ruhsal bir hastalık 
olanlarda dahi onlara karşı tehlikelilik ve utanma 
inançlarının devam ettiği görülmektedir. Kültürel 
faktörlere bağlı olarak bu kişilerin, yaşadıkları 
toplumun bu hastalara yönelik damgalayıcı 
tutumlarını paylaşmalarının utanma alt ölçeğinin 
yüksek olmasına sebep olabileceği düşünülebilir. 
Acil servis çalışanları ile aynı ölçekle yapılan bir 
araştırmada, ruhsal hastalık ile yakın temasın 
ölçek puanlarında farklılığa neden olmadığı 
bildirilmiştir (24). Yine birinci basamak sağlık çalı-
şanları ile yapılan başka bir araştırmada, yakın-
larında ruhsal hastalık olan sağlık çalışanları 
tehlikelilik alt ölçeğinden daha fazla puan alırken, 
diğer ölçek puanları açısından fark bulunama-
mıştır (25). RHYİÖ puanının araştırmacılar 
arasında farklı sonuçlar vermesinin bir nedeni de 
damgalama tutumlarının farklı örneklem grupla-
rında araştırılması olabilir. Yakınında ruhsal 
hastalık olan psikolojik danışmanların damga-
lama tutumunun daha geniş bir örneklemde 
araştırılması önerilir.  

Ruhsal hastalığa sahip bir yakını olan psikolojik 
danışmanların dahi ruhsal yönden hasta olan 
bireylerin toplum içinde tedavi olmalarına ilişkin 
tutumlarının, ruhsal hastalığa sahip yakını olma-
yanlarla aynı olduğu görüldü. Toplumun birer 
ferdi olan psikolojik danışmanlar, toplumun ruhsal 
hastalıklara yönelik tutum ve düşüncelerini payla-
şıyor olabilirler. Bu açıdan psikolojik danışman-
ların ruhsal hastalıklara yönelik bilgilerinin ve 

damgalayıcı tutumlarına olan farkındalıklarının 
artırılması önemlidir (2, 8, 17).  

Bu araştırma kesitsel araştırma yöntemlerinin 
barındırdığı kısıtlılıkları içermektedir. Psikolojik 
danışmanların her ne kadar isim belirtmeseler de 
anket sorularını sosyal kabul edilebilirliği 
düşünerek yanıtlamış olma ihtimalleri göz önüne 
alınmalıdır. Psikolojik danışmanların yakınlarının 
ruhsal hastalık tanılarının ne olduğu da onların 
tutum ve inançlarını etkileyebilir (10).  Bu yüzden 
bu tanıların sorgulanmamış olması da başka bir 
kısıtlılığımızdır. Araştırmamızın sonuçları örnek-
lem sayısının az olması ve kontrol grubunun 
olmaması nedeniyle evrene genelleştirilemez. 
Araştırmamızın tüm bu sınırlılıklarına rağmen, 
önemli fakat az araştırılmış bir meslek grubun-
daki ruhsal hastalıklara yönelik damgalayıcı 
tutum ve inançlara dair veri sağlaması açısından 
yazına katkısı olacağını düşünüyoruz. 

SONUÇLAR 

Psikolojik danışmanlarda ruhsal hastalıklara yö-
nelik damgalayıcı inanç ve tutumlar görülebil-
mektedir. Bu inanç ve tutumların bazıları yakın-
larında ruhsal hastalık olmasıyla da değişme-
mektedir. Özellikle okullarda gençlerle yakın 
temas halinde olan psikolojik danışmanların 
ruhsal hastalıklara yönelik inanç ve tutumlarına 
olan farkındalıklarının artırılması için ruhsal 
hastalıklarla ilgili bilgilerini artırıcı ve damgalama 
karşıtı eğitimler yapılması önemlidir. Gelecekte 
psikolojik danışmanlarla daha fazla örneklem 
sayısı içeren, damgalayıcı inanç ve tutumun örtük 
yöntemlerle araştırıldığı çalışmalar yapılması 
önerilir.  
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